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 1 השנה!  כל לאורך   שלך   והנוכחות ההשתתפות  פי  על נקבע  " השנתי הציון " : זכור   עמירם דומוביץ

 ועשו  יעקב פגישת :ג ל פרק  בראשית
 מבוא

בפרק דורון )פיוס(, תפילה ומלחמה.    -עשו  לקראת המפגש עם  שיעקב מצידו מתכוונן לכל אפשרות  למדנו  בפרק לב  

 פעלו יעקב ועשו.  למעשהכיצד לג מתואר המפגש עצמו ובו מתברר 
 

 למידה   מכוונות שאלות

 משפחתו?מדוע יעקב מחלק את  א.

 ?במפגש עם עשומטרת פעולותיו של יעקב ב. מה  

 ? עשו במפגש עם יעקבמטרת פעולותיו של ג. מה 

 ד. מדוע יעקב מסרב להצעה של עשו?

 
 

 

 יעקב מחלק את משפחתו

 בראשית לג 

יׁש  ּמֹו ַאְרַבע ֵמאֹות אִּ א ְועִּ ו בָּׂ ֵנה ֵעשָּׂ יו ַוַיְרא ְוהִּ א ַיֲעֹקב ֵעינָּׂ שָּׂ חֹות: ַוַיַחץ)א( ַויִּ ֵחל ְוַעל ְׁשֵתי ַהְשפָּׂ ה ְוַעל רָּׂ ים ַעל ֵלאָּׂ דִּ  ֶאת ַהְילָּׂ

י ֶדיהָּׂ ַאֲחֹרנִּ ילָּׂ ה וִּ ה ְוֶאת ֵלאָּׂ אֹׁשנָּׂ חֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן רִּ ים:)ב( ַויֶָּׂשם ֶאת ַהְשפָּׂ ֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרנִּ  ם ְוֶאת רָּׂ

ְפֵניֶהם  ַבר לִּ יו:)ג( ְוהּוא עָּׂ חִּ ְׁשתֹו ַעד אָּׂ ים ַעד גִּ מִּ ה ֶׁשַבע ְפעָּׂ ְׁשַתחּו ַאְרצָּׂ  ַויִּ

 

ְׁשֵני ַמֲחנֹות  ַוַיַחץ"  -יעקב  על בפרק לב מסופר   ים לִּ ר ְוַהְגַמלִּ קָּׂ תֹו ְוֶאת ַהצֹאן ְוֶאת ַהבָּׂ ם ֲאֶׁשר אִּ עָּׂ , והנה ברגע )לב, ח("  ֶאת הָּׂ

חֹות   ַוַיַחץ יעקב "על  שוב    ןכאבאחרון לפני המפגש מסופר   ֵחל ְוַעל ְׁשֵתי ַהְשפָּׂ ה ְוַעל רָּׂ ים ַעל ֵלאָּׂ דִּ . מכאן  )לג, א(  "ֶאת ַהְילָּׂ

 . )דעת מקרא(את נשיו ובניו בין שני המחנות אלא את כל בני משפחתו השאיר איתו במחנה האחד  למדנו שיעקב לא פיזר  

 בראשית לג  רד"ק 

 חלקם על האמהות, כי כל אחת תהמה יותר על בניה, ואם תוכל תצילם ואם לא, תבכה ותבקש עליהם.  - )א( ויחץ

 ויניח האחרונים.  האחרון אחרון חביב, אולי ינוח כעסו בהריגת הראשונים -)ב( וישם 

ויניח הבנים או ילחם עליהם הוא ועבדיו אם לא    ,כרחם אב על בנים, ויגע בו ולא יגע בהם  -והוא עבר לפניהם  )ג(  

 . יקבל פיוסו

 

 וענה: והרד"ק,  , ג- עיין בפסוקים א .1

 בכל קבוצה? ואת מי הוא שם חצה את נשותיו וילדיו?   יעקבלכמה קבוצות   ,"ַוַיַחץ". א

 הרד"ק, מדוע יעקב הצמיד לכל אם את ילדיה? לפי   ב.

 דר הזה? סג. לפי הרד"ק, לפי איזה סדר הוא סידר את נשותיו וילדיו, ומה הטעם ל

ְפֵניֶהםד. מה הפירוש "  ַבר לִּ  "? ְוהּוא עָּׂ

  

 הכנות אחרונות של יעקב לקראת המפגש 
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 במפגש בין יעקב לעשו  - המעשים

 משתחווה בפני עשו שבע פעמים ולאחריו אנשי ביתו.  -יעקב  •

  .של יעקב, מנשק לו וצווארעשו רץ, מחבק, נופל על  - עשו •

 רגשות )רץ, מחבק מנשק(יעקב נוהג כבוד בעשו )משתחווה( עשו לעומתו מביע בתחילת המפגש  •

 שני האחים בוכים בזמן המפגש.  בסוף  •

 עשו נאות לקחת את מנחתו של יעקב. יעקב מסרב להצעותיו השונות של עשו. בסוף המפגש,  •

 במפגש בין יעקב לעשו  - שיח הדו 

עשו הוא הדובר הראשון ולאורך המפגש הוא קובע את נושאי השיחה. עם זאת דבריו של עשו קצרים ויעקב הוא הדובר  •

 .  ותשובותיו ארוכותהמרכזי והדבר מתבטא 

המשך (  3)פשר המנחה של יעקב  (  2)   ההיכרות עם המשפחה(  1)"ַויֹאֶמר":  הפותחים ב  עשו מציג ארבעה נושאי שיחה •

 עשו מגיע למפגש.   עמםהאנשים הצעת ליווי ושמירה מתוך ( 4)עקב בינו לבין י הקשר

, ואילו יעקב מכנה את עצמו 'עבד' ואת עשו )פס' ט(  עשו משתמש בכינוי 'אח' לגבי יעקב  -כינויים: במהלך הדו שיח   •

 שיח, יעקב רואה את עשו כאח )כמו בפסוק ג(.-'אדון'. מחוץ לדו

 .בשם ה'בכלל  יא(, ולעומתו עשו לא משתמשיעקב מרבה להשתמש בשם ה' )פס' ה, י,  •
 

 פגישת יעקב ועשו 

 עשו יעקב

יו ַוַיְרא א ַיֲעֹקב ֵעינָּׂ שָּׂ יׁש   )א( ַויִּ ּמֹו ַאְרַבע ֵמאֹות אִּ א ְועִּ ו בָּׂ ֵנה ֵעשָּׂ  ְוהִּ

ים)ג( ... מִּ ַבע ְפעָּׂ ה ׁשֶׁ ְׁשַתחּו ַאְרצָּׂ יו:   ַויִּ חִּ ְׁשתֹו ַעד אָּׂ  ַעד גִּ
 

 

 

ֵקהּו )ד(  שָּׂ ו ַויִּ ארָּׂ ֹפל ַעל ַצּוָּׂ אתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַויִּ ְקרָּׂ ו לִּ ץ ֵעשָּׂ    ַויָּׂרָּׂ

ְבּכּו:  ַויִּ

ים   דִּ ת ַהְילָּׂ ים ְואֶׁ ת ַהנָּׁׂשִּ יו ַוַיְרא אֶׁ ת ֵעינָּׂ א אֶׁ שָּׂ  )ה( ַויִּ

 

ַנן  ַויֹאַמר ( ...ה) ר חָּׂ ים ֲאׁשֶׁ דִּ יםַהְילָּׂ ת  ֱאֹלהִּ ָךאֶׁ  : ַעְבדֶׁ

יןָּׂ:  (ו) ְׁשַתֲחוֶׁ ן ַותִּ ה ְוַיְלֵדיהֶׁ חֹות ֵהנָּׂ ַגְׁשןָּׂ ַהְשפָּׂ  ַותִּ

ְׁשַתֲחוּו   (ז) יהָּׂ ַויִּ דֶׁ ילָּׂ ה וִּ ַגׁש ַגם ֵלאָּׂ  ַותִּ

ְׁשַתֲחוּו:   ֵחל ַויִּ ַגׁש יֹוֵסף ְורָּׂ  ְוַאַחר נִּ

 

ר ...  (ח) ְמצֹא ֵחן ְבֵעיֵני ַויֹאמֶׁ ילִּ  :ֲאֹדנִּ

 

ַיֲעֹקב    (י) ר  םַויֹאמֶׁ אִּ א  נָּׂ י    ַאל  תִּ ְנחָּׂ מִּ ַקְחתָּׂ  ְולָּׂ יָך  ְבֵעינֶׁ ֵחן  י  אתִּ צָּׂ מָּׂ א  נָּׂ

ְרֹאת ְפֵני   יָך ּכִּ נֶׁ י פָּׂ יתִּ אִּ י ַעל ֵּכן רָּׂ יּכִּ יָּׂדִּ יםמִּ י  ֱאֹלהִּ ְרֵצנִּ ַקח   ( יא)  :ַותִּ

י   ַחַננִּ י  ּכִּ ְך  לָּׂ את  ֻהבָּׂ ר  י ֲאׁשֶׁ תִּ ְרכָּׂ בִּ ת  א אֶׁ יםנָּׂ ֹכל  ֱאֹלהִּ י  לִּ יֶׁׁש  י   ְוכִּ

ְפַצר בֹו    ַויִּ

 

יו  (  יג) ֵאלָּׂ ר  יַויֹאמֶׁ לֹות    ֲאֹדנִּ עָּׂ ר  קָּׂ ְוַהבָּׂ ְוַהצֹאן  ים  ַרּכִּ ים  דִּ ַהְילָּׂ י  ּכִּ ֹיֵדַע 

ל ַהצֹאן:   ֵמתּו ּכָּׂ ד וָּׂ חָּׂ קּום יֹום אֶׁ י ּוְדפָּׂ לָּׂ א    ( יד)עָּׂ ר נָּׂ יַיֲעבָּׂ ְפֵני   ֲאֹדנִּ לִּ

ל    ַעְבדֹו גֶׁ ּוְלרֶׁ ַני  ְלפָּׂ ר  ֲאׁשֶׁ ה  אכָּׂ ַהְּמלָּׂ ל  גֶׁ ְלרֶׁ י  טִּ ְלאִּ ה  ְתַנֲהלָּׂ אֶׁ י  ַוֲאנִּ

הַהְילָּׂ  ירָּׂ י ֵשעִּ ל ֲאֹדנִּ בֹא אֶׁ ר אָּׂ ים ַעד ֲאׁשֶׁ  :דִּ

 

ר ( ...טו) א ֵחן ְבֵעיֵני ַויֹאמֶׁ ְמצָּׂ ה אֶׁ ה זֶׁ ּמָּׂ ילָּׂ  :ֲאֹדנִּ

 

ר  ְך ַויֹאמֶׁ ה לָּׂ י ֵאלֶׁ   ? מִּ

 

 

 

 

ר (ח) י  ַויֹאמֶׁ ְׁשתִּ גָּׂ ר פָּׂ ה ֲאׁשֶׁ ה ַהזֶׁ ל ַהַּמֲחנֶׁ י ְלָך ּכָּׂ  ? מִּ

 

ר  (ט) ו  ַויֹאמֶׁ ב ֵעשָּׂ י רָּׂ ייֶׁׁש לִּ חִּ ְך אָּׂ ר לָּׂ י ְלָך ֲאׁשֶׁ  :ְיהִּ

 

 

 

 

ח:( ...יא) קָּׂ ָך (יב ) ַויִּ ְגדֶׁ ה ְלנֶׁ ה ְוֵאְלכָּׂ ה ְוֵנֵלכָּׂ ְסעָּׂ ר נִּ  :ַויֹאמֶׁ

 

 

 

 

ר  (טו) ו  ַויֹאמֶׁ י  ֵעשָּׂ תִּ ר אִּ ם ֲאׁשֶׁ עָּׂ ן הָּׂ ְּמָך מִּ א עִּ ה נָּׂ יגָּׂ  ַאצִּ

 

ה:  (טז) ירָּׂ ו ְלַדְרּכֹו ֵשעִּ ב ַביֹום ַההּוא ֵעשָּׂ  ַויָּׁׂשָּׂ
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 במפגש עם עשומטרת פעולותיו של יעקב 

 , הרמב"ן פרק לב

, לאמר כי כל הכבוד הזה שהיה יעקב עושה לאחיו בפחדתוודע  ...  -יעקב    עבדךלעשו כה אמר    לאדניכה תאמרון  

כאלו הוא אביו… והנה יעקב לקח בכורתו  , בעבור כי המנהג בצעיר לתת מעלה וכבוד אל הבכור  "עבדך"ו   "אדני "

וברכתו, ועשו שוטם אותו עליהם, ועתה היה מראה לו כאלו אין המכירה ההיא אצלו כלום, וכי הוא נוהג בו כבכור  

 ואב, להוציא המשטמה מלבו.

 

 ענה על השאלות הבאות:  ,בפרק לב ודברי הרמב"ן לפי מה שלמדנו עד כה .2

 )שלושה דברים(  ?עה והתרפסותשמורות על כני ,עשיושה כלפי הפעולות שיעקב עו  שלושמה הן  א.

 ו? ומדוע הוא פעל כך? מטרת פעולותיו וסגנון לשונו של יעקב כלפי עשהייתה  מהלפי הרמב"ן,  ב. 

 
 
 
 
 

 במפגש עם יעקב עשו מטרת פעולותיו של 

 פעולותיו של יעקב לפני הפגישה ובפגישה עצמה, מעוררות שתי שאלות:

 ?  , להילחם או להתפייסמלכתחילהמה הייתה התוכנית של עשו )א( 

 וסלח ליעקב, או למרות הפיוס עדין שמר טינה ליעקב? התפייס  באמת  עשו  האם    .פגישה עצמה עשו מתפייסב  ,בסוף)ב(  

 . ולאור הפירושים השונים בדברי רש"ילאור הפסוקים ות אילו נבחן שאל

 

 , ד בראשית לג

ו  ארָּׂ ֹפל ַעל ַצּוָּׂ אתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַויִּ ְקרָּׂ ו לִּ ץ ֵעשָּׂ ּוַׄ ַויָּׂרָּׂ הַׄ ֵק ַׄ שַָּׂׄ יִַּׄ ְבּכּו:  ַוַׄ  ַויִּ

 רש"י

 נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחואות הללו.   - ויחבקהו 

: יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו; אמר )ספ"ב סט(נקוד עליו, ויש חולקין בדבר בברייתא דספרי    -וישקהו  

 רבי שמעון בן יוחי: והלכה היא: בידוע ששונא עשו ליעקב, אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו. 

 

 :רי רש"י, ענה על השאלות הבאותבנו עד כה, ודדלפי מה שלמ .3

, להילחם או להתפייס? הבא ראיה מן  מלכתחילה", מה הייתה התוכנית של עשו ולפי רש"י ד"ה "ויחבקה( 1). א

 . לפירוש של רש"יהפסוקים 

 מה גרם לעשו לשנות את הכוונה הראשונית שלו?  (2)

 ב. עיין בשתי הדעות שרש"י מצטט מהמדרש בד"ה וישקהו", וענה:

 ? מה ההבדל בין שתי הדעותוומחל לחלוטין ליעקב?  האם עשיו התפייסלפי שתי הדעות, ( 1)

 ? על מה מבססות, שתי הדעות במדרש את שיטותיהם( 2)
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 הצעתו האחרונה של עשו ליעקב 

 בראשית לג 

ה ְלֶנְגֶדָך: )עשו( )יב( ַויֹאֶמר  ה ְוֵאְלכָּׂ ה ְוֵנֵלכָּׂ ְסעָּׂ  נִּ

ים  דִּ י ַהְילָּׂ י ֹיֵדַע ּכִּ יו ֲאֹדנִּ ל ַהצֹאן: )יג( ַויֹאֶמר ֵאלָּׂ ֵמתּו ּכָּׂ ד וָּׂ קּום יֹום ֶאחָּׂ י ּוְדפָּׂ לָּׂ לֹות עָּׂ ר עָּׂ קָּׂ ים ְוַהצֹאן ְוַהבָּׂ  ַרּכִּ

ְפֵני ַעְבדֹו   י לִּ א ֲאֹדנִּ ר נָּׂ  )יד( ַיֲעבָּׂ

ה:   ירָּׂ י ֵשעִּ בֹא ֶאל ֲאֹדנִּ ים ַעד ֲאֶׁשר אָּׂ דִּ ַני ּוְלֶרֶגל ַהְילָּׂ ה ֲאֶׁשר ְלפָּׂ אכָּׂ י ְלֶרֶגל ַהְּמלָּׂ טִּ ה ְלאִּ ֲהלָּׂ י ֶאְתנָּׂ  ַוֲאנִּ
 

ו   י)טו( ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ תִּ ר אִּ ם ֲאׁשֶׁ עָּׂ ן הָּׂ ְּמָך מִּ א עִּ ה נָּׂ יגָּׂ י: ַאצִּ א ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדנִּ ה ֶזה ֶאְמצָּׂ ּמָּׂ  ַויֹאֶמר לָּׂ

ה: ירָּׂ ו ְלַדְרּכֹו ֵשעִּ ב ַביֹום ַההּוא ֵעשָּׂ  )טז( ַויָּׁׂשָּׂ

ה ַסע ֻסֹּכתָּׂ  ... )יז( ְוַיֲעֹקב נָּׂ

 

 יד, וענה:-עיין בפסוקים יב .4

 יו ליעקב? א. מה מציע עש

 ב. כיצד מנמק יעקב את הסירוב שלו להצעה של עשו? 
 

 

 

 
 
 

 , טואברבנאל בראשית לג

 "אציגה נא עמך מן העם אשר אתי "כשיעקב לא חפץ בחברתו אמר לו    ,והנה עשו  -  אציגה נא עמך מן העם אשר אתי

תה כוונת יעקב י שהי..  ."למה זה אמצא חן בעיני אדוני "ויעקב השיבו    ,ר"ל שיחלק מאנשיו שילכו עם יעקב לשמירתו

  ,שמר ממנוישאר לו בעולם אויב ושונא לשיצטרך אנשים להי כי בהיותו מוצא חן בעיניו לא י  השלא היה צריך לשמיר

כיון שאמצא חן בעיני אדוני כי בהיותו בשלום עמו לא אירא   ,ועל זה אמר למה זה תשלח אנשיך עמי לשמור אותי

 . "מפח יקוש"

 

 יז, ובדברי אברבנאל, וענה: -טועיין בפסוקים  .5

י"במילים:  עשו ליעקבלפי אברבנאל, מה הציע א.  תִּ ם ֲאֶׁשר אִּ עָּׂ ן הָּׂ ְּמָך מִּ א עִּ ה נָּׂ יגָּׂ  " )טו(?ַאצִּ

 הצעה של עשו?  את הסירוב שלו ליעקב פי אברבנאל, כיצד מנמק לב. 

 

 

 

 

 

 

  יכוםס

מפגש יעקב ועשו סוגר את המעגל שנפתח במכירת הבכורה בפרק כ"ה ומתעצם בסיפור לקיחת הברכה בפרק כ"ז. 

יוצא יעקב מן הארץ. המפגש כאן משקף השלמה   מערכת היחסים בין האחים עוברת טלטלה גדולה שבעקבותיה 

 . אולם בסופו כל אחד מן האחים פונה לדרכווימת בין האחים. בין יעקב לעשו מתקיים שיח מס
 

  



 פגישת יעקב ועשו : גלבראשית   

 5 השנה!  כל לאורך   שלך   והנוכחות ההשתתפות  פי  על נקבע  " השנתי הציון " : זכור   עמירם דומוביץ

 

 בראשית לג 

קֹום ֻסּכֹות: ס  )יז(  א ֵׁשם ַהּמָּׂ רָּׂ ה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן קָּׂ שָּׂ ְקֵנהּו עָּׂ ת ּוְלמִּ יִּ ֶבן לֹו בָּׂ ה ַויִּ ַסע ֻסֹּכתָּׂ  ְוַיֲעֹקב נָּׂ

ֵלם  ם)יח( ַויָּׂבֹא ַיֲעֹקב ׁשָּׂ יר ְׁשכֶׁ יר:  עִּ עִּ ַחן ֶאת ְפֵני הָּׂ ם ַויִּ ַפַדן ֲארָּׂ  ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְּכַנַען ְבֹבאֹו מִּ

ה )יט( דֶׁ ְלַקת ַהשָּׂ ת חֶׁ ן אֶׁ קֶׁ ה:  ַויִּ יטָּׂ ה ְקשִּ י ְׁשֶכם ְבֵמאָּׂ ַיד ְבֵני ֲחמֹור ֲאבִּ ֳהלֹו מִּ ם אָּׂ ה ׁשָּׂ טָּׂ  ֲאֶׁשר נָּׂ

ם   )כ(  ב ׁשָּׂ ְזֵבחַ ַוַיצֶׁ ֵאל: ס  מִּ ְשרָּׂ א לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי יִּ ְקרָּׂ  ַויִּ

 

 מעשי יעקב כמעשי אברהם

כניסתו לארץ, דרך שכם ובניית מזבח,  יעקב לא נכנס מיד לארץ כנען ומתעכב בסוכות, שבצדו המזרחי של הירדן.

 : אבינו לארץ  מזכירה את כניסת אברהם

 בראשית יב 

ַרי   ם ֶאת שָּׂ ַקח ַאְברָּׂ ֶלכֶ )ה( ַויִּ ן ַוֵיְצאּו לָּׂ רָּׂ שּו ְבחָּׂ ׁשּו ְוֶאת ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר עָּׂ כָּׂ ם ֲאֶׁשר רָּׂ ל ְרכּוׁשָּׂ יו ְוֶאת ּכׇּ חִּ ְׁשתֹו ְוֶאת לֹוט ֶבן אָּׂ ת אִּ

ַען  ה ְּכנָּׂ ה ְּכַנַען ַויָֹּׂבאּו ַאְרצָּׂ ֶרץ    :ַאְרצָּׂ אָּׂ ם בָּׂ י    ַעד ְמקֹום ְׁשכֶׁם)ו( ַוַיֲעֹבר ַאְברָּׂ ֶרץַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲענִּ אָּׂ ז בָּׂ ה   :אָּׂ א ְיהֹוָּׂ )ז( ַוֵירָּׂ

ֶרץ ַהזֹאת  אָּׂ ם ַויֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת הָּׂ ְזֵבחַ ֶאל ַאְברָּׂ ם מִּ ן ׁשָּׂ בֶׁ יו ַויִּ ְרֶאה ֵאלָּׂ ה ַהנִּ  : ַליהֹוָּׂ

  

בחלקת השדה שקנה יעקב באזור שכם ייקבר קונה שם חלקת שדה ונוטה בה את אוהלו.  ,  יעקב מגיע לעיר שכם

"ְוֶאת :  מן הכתוב ביהושע אנו למדים שהחלקה נקנתה משכם אביו של חמור.  ניו נחלו את האזורלימים יוסף, שב 

ַיֲעֹקב ֵמֵאת ה  נָּׂ ֶדה ֲאֶׁשר קָּׂ ְׁשֶכם ְבֶחְלַקת ַהשָּׂ ְברּו בִּ ם קָּׂ ְצַריִּ ּמִּ ֵאל מִּ ְשרָּׂ ְבֵני יִּ י ְׁשֶכם   ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו  ְבֵני ֲחמֹור ֲאבִּ

ה" יטָּׂ ה ְקשִּ  אבינו שקנה את מערת המכפלה.  פעולת קניין בארץ, בדומה לאברהםיעקב מבצע  )יהושע כד, לב(. ְבֵמאָּׂ

 בראשית כג 

ם ֶאל ֶעְפרֹון  ) הָּׂ ְׁשַמע ַאְברָּׂ ף  טז( ַויִּ סֶׁ ת ַהּכֶׁ ְפֹרן אֶׁ ם ְלעֶׁ הָּׂ ְׁשֹקל ַאְברָּׂ ְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר ַויִּ ֶבר ְבאׇּ ֲאֶׁשר דִּ

ֵעץ ֲאׁשֶ :  ֵחרַלסֹ  ל הָּׂ ה ֲאֶׁשר בֹו ְוכׇּ רָּׂ ֶדה ְוַהְּמעָּׂ ְפֵני ַמְמֵרא ַהשָּׂ ה ֲאֶׁשר לִּ ם ְשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶׁשר ַבַּמְכֵפלָּׂ ל )יז( ַויָּׂקׇּ ֶדה ֲאֶׁשר ְבכׇּ ר ַבשָּׂ

יב בִּ ירו:  ְגֻבלֹו סָּׂ ֵאי ַׁשַער עִּ ה ְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת ְבֹכל בָּׂ ְקנָּׂ ם ְלמִּ הָּׂ ְׁשתֹו ֶאל  )יט(  :  )יח( ְלַאְברָּׂ ה אִּ רָּׂ ם ֶאת שָּׂ הָּׂ ַבר ַאְברָּׂ ְוַאֲחֵרי ֵכן קָּׂ

ה ַרת ְשֵדה ַהַּמְכֵפלָּׂ ַען.  ְמעָּׂ וא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְּכנָּׂ  ַעל ְפֵני ַמְמֵרא הִּ

 

 ?הם שלושת הדברים שיעקב עושה כמעשי אברהם סבו מה .6

 

 

ם"  יר ְׁשכֶׁ ֵלם עִּ  "ַויָּׂבֹא ַיֲעֹקב ׁשָּׂ

 בראשית לג, יח 

ֵלםַויָּׂבֹא ַיֲעֹקב  יר ׁשָּׂ עִּ ַחן ֶאת ְפֵני הָּׂ ם ַויִּ ַפַדן ֲארָּׂ יר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְּכַנַען ְבֹבאֹו מִּ  . עִּ

 רשב"ם   

אל עיר ששמה 'שלם', כמו    -ויבא יעקב שלם  

 . )ראה רות א , יט( "ותבאנה בית לחם" 

 רש"י

שלם בגופו, שלם בממונו: נתרפא מצלעתו, ולא חסר כלום    -  שלם

 מכל אותו דורון. שלם בתורתו: לא שכח תלמודו בבית לבן. 

 

 עיין בפסוק יח ובדברי רש"י ורשב"ם, וענה:  .7

ֵלםא. כיצד מפרשים רש"י ורשב"ם את הביטוי "  "?ַויָּׂבֹא ַיֲעֹקב ׁשָּׂ

 ש של הרשב"ם? ב. מה ההבדל התחבירי בין הפירוש של רש"י לפירו

 כניסת יעקב לארץ 


