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 יא")מ. לעכוב ענוי בלי אדד רגע מהגוף הרוח צאת : וינועה.

 הי שצחק לפי יצחק, אצל כמו ימים, ושבע זקן אמר ולא : ושבעזקן
 )ב"ה(. שנה וחמש שבעים מאה חייו היו אברהם אבל שנה, ושמוניםמאה

 )בה"ט(. ההוא למקום קרוב : ראי לחי באר עםי"א.

 )שד"צ(. סואץ : שזר**ה.

 ת ו ד ל ות

 אב שום אחרי ולהקרא להתיחס ליצחק אין : יצחק את הוליד אברהםי"ס.
 )ע.(. לבדו לאברהם אלא אדם( או נח )תרח, לאברהםמהקדמונים
 משה"ח(. צדיק בן צדיק יצחק והיה : יצחק את הולידאברהם
 חייו. במאורעות גם לאברהם דימה היי יצהק : יצחק את הולידאברהם

 יצחק וכן עקרים היו ואשתו אברהם י יצחק וכן - ממשפחתו אהוה לקחאברהם
 הצדיק, הצעיר ויצחק הרשע הבכור ישמעאל - בנים שני נולדו לאברהם ;ואשתו
 בימי , הצדיק הצעיר ויעקב הרשע הבכור עשו - בנים שני נולדו ליצחקוגם

 אבי~לך ; היא אחותי אשתו על אמר אברהם 1 לגרר הלך הוא ; רעב שי'אברהם
 - בארות וחפר ובקר צאן במקנה נתברך הוא ; בריתו לבקש הלכו צבאו שרופיכול
 )אב(. ליצחק גם אירע זהוכל

 של בנו ויהוא נכר, הי' והליכותיו דרכיו בכל : יצחק את הולידאברהם
 )נצי"ב(.אברהם
 וס.( )אב. האם לאחי דומה שהי' עשו גולד וממנה : הארמי לבן אחותכ.

 זרע לך יקרא ביצחק כי ; לאברהם אמר שה' מפני : הוא עקרה כיכ"א.
 1 ע ר ז ל עולם לברית אתו בריתי את "והקימותי 1 י"ב( כ"א)בריגבית,

 והתפלל העקרה, היא אשתו כי בלבו, יצחק החליט י"ט( י"ז )בראשית, ו" י ר חא
 )אב(. אחרת מאשה ולא ממנה בנים לו שיהיו מה' בקש היינו ארותו,לנוכח

 רבבה"( לאלפי היי את )"אחותנו ברכתם שמבת מלבם להוציא : לוויעתר
 ב"ר(. פי על ח. )ע.,ילדה

 י ותאמרנה ככה, להן ארע אם שילדו, לנשים שאלה והיא : ויתרצצומ"ב.
 אנכי- זה והמנהג-למה כן-הדבר אם ותאמר:לא,

 )א"ע(. בהריוןמשונה
 הגוה בכח היא גבורה 1 מחברו רוח וכביר לב אמיץ יהא יאמץ:כ"ג.
 )הר"ל(. ורוח בלב -והאומץ
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 אוחזת וירו אחיו יצא כך ואהה ארמתי.כלו.ש הראשין דימעכיה-כנך.
 כי לואר, - במעשהו יעקב ואת גופו, בסמני עשו את מתאר הכתוב ! עעמבעלב
 אינם הצדיקים אולם עליו, לטיפול יוכלו ולא גופם טבע אחרי נמשכיםהרשעים
 ע.(. פי )על בו מושלים אלא טבעם אחרינמשכים
 עתו השר בדברים אוחז יעקב שיהנו לרמוז : עף4ו בעקב אחזת וידוכ*ו.

 הנפשיים, הדברים ומואס ומבזה הגופניים בדברים בוחר הי' עתו כי בעקביו,דש
 )אנ(. בעקביו דשם עתו אהגר הנפשיים, בדברים בוחר היהויעקב

 )שד"ל(. רבקה : אתםבלדת
 הפך ויעקב יתפסו, מלמה בדרך החיות רוב כי מדמות מלא : ציד ידעכ*ו.

 )א"ע(. תם איש הוא כיעשו,
 דהי ש יש א לשדה)ת-א(. -א-שהיוצא לחקלא נפק גבר : שדהאיש
 )שד"ל(. ומדברי קשה איש היינו שדה, גפן השדה, חיותלטעם

 שלא ספק בלי שידע פי על אף עשו, את גם : עשו את יצחק ויאהבכרח.
 ~פני לבדו, 1 ב ק יע ת א ת ב אוה ה ק ורב כיעקב. שלםהיה

 )ס.(. עשו של ברשעושהכירה
 הזה האדם התבשיל מן נא הלעט : הזה הארם האדם מן נא הלעיטניל.
 את ותראהו ותפתח כמו תהא האדם* "הלעיטני... ומלת הזח, האדם האישאת
 אדומי שמו קרא כן על אנכי עיף כי )ע.(.הילד
 א ר ק עיף עשו שהיה מפני אבל אדמוני, שהיה מראהו בשל אדום נקראעשו
 )תהלים פוריה כנחו ששתך כגון שדום, )שדום-כמו אדום בשם י. נו השת

 עליו, לשאול הי' יכול ולא הנזיד היי מה כהנער ה" לא עיפות מרוב כי 1(,קכ"%ע
 ואב.(. )רמב"ן מראהו בשם קרטועאלא

 לאברהם ה' הבטחת כי חשב יעקב : לי בכרתך את כים מניחל8.
 האמין לא שעשו ומכיון יצחק, של בבכורו להתקיים צריכה ח'( זן יעז*טר*%ייתן

 ה ר כ מ )אב.( לעשו עלבון שום יעקב של בהצעתו הי' לא - ובהבשחתובחן
 חלק לי מכור מיד, לאלהר, כלו' י ם 1 יכ

 בממון - אבי בממון לך הראוי בכורתי
 על שם ויאכלו ; שמצינו כדרך ולקיום לעדות הבמשכל לך אתן חשת"כ לך,כסמנן
 )רשב"ם(. ויעקב לבן בין הברית לקיום - מיס ל"א, )בהרשיתהנל

 כאשר בעצמו מסתכן הוא ויום יום שבכל : למות חולך אנכי חנהליב.
 רשב"ם(. )א"ע, אביו קודם שימות ויתכן החיות' יהרגוהו וגבש לצוד,יצא

 שישבע. בקשו ממש בו שאין דבר על הקנין "יות מפני י לי הכעכעהל*נ.
 הכתוב חשש ולא ביניהם שפסקו במחיר 1 1 ת ר כ ב ת א ר 1 כ מ *1

 הי' והמחיר ; ב ק ליע 1 ת ר 1 כ ב ת א ר 1 כ וים ס.(. %.,לצוערו
 נהנה שלא נשארו, אשר אביו נכסי כל את יעקבשעוב

. 
 אחרי ולא בהייו ' מהם
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 )אב.(. הזה הירדן את עברתי במקלי כי י"א( ל"ב, )בראשית שכתוב כמומותו
 בלתי בעיניו הבכורה היתה מעשה אחר גם י הבכרה את עשו ויבזל"ד.
 הממכר היה לא כי המוכר התאנה שלא התבאר ולכן שפסקו, המחיר לאוהוראויה
 )ם(. כך כל אצלושוה

 כ*ו רקפ

 בזכותו כנען בארץ רעב היי לא עתה ועד מאז , הראשון הרעב מלברא.
 ום(. )אב. לרעב ה' קרא אברהם מות אחרי ומיד אברהםשל

 באותה שכון : הזאת בארץ גור - אליך אמר אשר בארץ שכןב-ג.
 בארץ - הזאת בארץ גור אבל בה, לשכון אליך אומר אשר כנען מארצותהארץ
 הרמב"1(. פי )על ממנה תצא ואל -כנען
 צורך אין 1 אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה את והקמתיג.
 שזה ונראה, לאביה שנשבע השבועה על יעבור שלא יצחק את הקב"השיבטיח
 .האתץ בתורה יאמר תמיד ולכן שבועה, יחשב השבועה" את "והקמתיהמאמר
 ו זאת בלתי ליצחק שבועה מצאנו לא כי וליעקב", ליצחק לאברהם נשבעתיאשר
 ברית, עמו לכרות אחד כל שראוי להודיע האבות מן אחד לכל להשבע הקב"הורצה

 היאשונה שהשבועה פי על אף - זרעם, עם לפניו עומדת אהד כל זכותכמתהיה
 הרמב"1(. פי )עיתספיק
 )ת"א(. זרעך בגלל ויתברכו - בנך בדיל ויתנרכון : בזרעך ויתבהמוד.
 )הך"ל(. תורה קרוי לבדו המתלמד לטובת דעת למוד י ותורתיה.
 אשה בני - יאמר כי שאלוהו, לא הבנים ועל י היא אחתי ויאמרז.
 )רמב"1(. לי הםאחרת
 כי אברהם, בימי שהיה אבימלך "ה היה ולא : היא אחתי אמרת ואיךט.
 מלכי אבל שרה, בענין ידע  3בר כי אמרת, איך  שואלו היה לא  הוא  היהאילו
 נקראים היו מצרים מלכי שרוב כשם ברוב, אבימלך נקראים היו פלשתיםארץ
 )רד"ק(.פרעה

 )שד"ל(. באשתו או י ד ת ש א ב 1 ו לרעה : הזה באיש הנגעי"א.

 קרקע עבודת - עבודה סתם כי וכרמים/ שדה עבודת י רבה עבדהי"ר.
 )א"ע(. שיעבדוהו ושפחות עבדים ו ה ב ר ה ד ב ע )רשב"ם(.היא

 לעשירותו הגיעו לא אבל עשירים, בהם גם היו , פלשתים אתוויקנאו
 )נצי"ב(. יהודי הוא אם ביחוד ממנו, גדול בעשיר מתקנא  ועשיר  יצחט,של



 להורה פירושיםי,ק1ווננ

 עכשו רי פ ע 1ם א ל וים י באבנים : פלשתים טתמוםט"ו.
 אוה"ח(. פי )על ביצחקכשקנאו
 לו אמר ה' כי פלשתים, מארץ דירתו לע4 רצה לא : גרר בנחל ויחןי"ז.

 אוה"ח(. פי )על הזאת בארץגור
 יוכל שלא כדי : אביו להן קרא אשר כשמות שמורג לחן ויקראי"ת.

 )השב"ס(. עליהם לערעראדם
 ת"א(. פי על )א"ע תמיד נובעים שהם : חיים מיםי"ס.
 לו שאמר - והראיה מתירא, היה כי שבע: באר משם ויעלכ"ג.
 הרשב"ם(. פי )על תירא אל כ"ד( )פסוקהקב"ה

 מתעשר שאתה בך חשדנו קודם כי : עמך ה' היה כי ראינו ראוכ"ח.
 ף )ישעיה וכן "ה", במקום "ו" - ו: נ י א ר 1 א ר )ע.(. הארץ אנשימממון
 )רד*ק(. תבכה לא בכו י"ט( ל' )שם ראו, וראוט'(

 בזה יצחק עם הסד nmy  ביהוא חושב אבימלך : כע41ום ונשלחךכ"ט.
 )ה(. רכושו את תחילה ממנו לגזול מבלי - ארצו את לעזוב לושנתן
 למי ולהמצא בנקל להתפיס הצדיקינו כדרך : כהצתה להם ויעשל.
 )נצי"ב(. שלוםשמבקש
 של שבע באר אותה זו ואין : שבע באר העיר שם קרא כן עלל"ג.
 שבע באר ויבא ג'(, י"ט א' )מלכים כדכתיב היו, שבע באר שני כיאברהם,
 הן שמעון בני בנחלת שבע ובאר ליהודה אהגר שבע באר )רשב"ם(, ליהודהאנער
 רד"ק(. פי )על יהודה נחלת בתוך היתה שמעון בני נחלת כיאחת,

 לא אולפן מקבלין היו ולא : ולרבקה ליצחק רוח מרת ותהיינהל"ה.
 ה נ י י ה ת 1 ; )ת"י( ורבקה יצחק בקול שומעות היו רבקה-ולא מן ולאמיצחק

 היו שלא להודיענו זה נכתב ה: ק ב ר ול ק ה ליצ רוה ת רמ
 הברכות ליטול שבא יעקב על גילו לא כן ועל יצחק, בבית כך כלמצויות
)בה"ס(.

 ז * כ ק רפ

 לטובה השפע?: בהן - לברואיו הבורא ברכות א( : הם ברכות מיני שלשהא.
 : ושבח והלול הודאה הן - לבורא הברואים ברכות ב( ; טובהותוספת

 רחמים ובקשת תפלה ע"י למבורך הכנה הן - לקצתם קצתם הברואים ברכותג(
  הבטחותיו ואת ה' ברכות את עקבל המבורך הכנת איפוא, היתה, יצחק כרכתמה'.

-לאבקתם  גלח כבר שה' מפני יצחק את ברך לא )אלתרם זה. על לכ' והפלה 
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 אבל יצחק'( את אקים בריתי .ואת - וברכותיו יעודיו של היורש יהיהשיצחק
 לדגשיר בידו ואין למבורך, מה' השפע את להעביר ואמצעי כלי רק הואהמברך
 .רק המבורך. בטבע זו הכשרה לגמרי אין אם הברכות, את לקבל המבורךאת
 ולרצונו - הדברים לטבע איפוא כיוונה רבקה הברכות. את לקבל מסוגל הי'יעקב
 )אב.(. ה'של

 )ם(. בבניו מיחה שלא לעלי שקרה כמו )רשב"ם( הזקנה מן : עיניוותכהין
 )א"ע(. עתה כמו נא : זקנתי נא הנהב.
 תחול ובזה אב בכבוד שיתעסק כדי במטעמים רצה : מטעמים לי ועשהד.
 )ס(. הברכהעליו

 איש היה לא כי לברכתו, הוא צריך כי ידע כי : נפשי תברכך בעבורד.
 תהיה, לו אברהם ברכת בי ידע כי לברכה, צריך היה לא יעקב אבל וטוב,הגון

 )רד"ק(. יצחק את ברך לא כן גםואברהם
 תברכך בעבור אלא אמר לא שיצחק פי על אף ; ה' לפני ואברככהז.
 )בה"ט(. היא ה' מאת כי הברכה, שתחול יודעת אני י לומר השם את הזכירהנפשי,
 גם היא כיוונה : אותך מצוה אני לאשר בקלי שמע בני ועתהח.
 )ע(. אמו. במצות יקידה אשר כל לעובות יכוון אשר במה זכויותיו על זכותלהוסיף

 חרי הדעת, כגניבת אלה בדברים יש ואם אנכי, נביאה גם כי : י ל ק ב ע מש
 התהרה ממצות מצוה על לעבור אומר הוא אם אמת, לנביא לשמוע התורהציוותה

 )אוה"ח(. ה ע ש י פל
 ידו לשום או לי, לנשק עצמו אל אותי יקרב אולי : אבי ימשני אוליי*ב.

 )רמב"ן(. חבה בדרך פניעל

 ט"ו( לפו ב' הימים )דברי כמו מתעתע, קרוי ונכבד בגדול מהתל :כמתעתע
 )הר"ל(. בנביאיוומתעתעים
 לה שאמר במה בוטחת היתה כי צווארי, ועל עלי : בני קללתך עליי"ג.
 )רטבים(. צעיר יעבד ורבהקב"ה

 לא ובגדיו כ"ז( ד )משלי נקבה בלשון בגדים מצינו : החמדתט"ו.
 )ח.(.תשרפנה

 הבגדים את לקח ולא להלבישו אמו את יעקב הניח : יעקב אתותלבש
 )כו"ק(. יעקב לרצון לא הי' הזה המעשה כל כי בעצמו,~בשם
 אביו, את להטעות ידיו; על חלבישה העזים גדיי עורות ואתט"ז.

 )צ"ה(. מדה כנגד מדה - עזים בגדי בניו הטעוהווכן
 ט'( )יהחמע מצידם* האנשים *ויקחו כעניז ממזוני. : י ד י צ מי"ס.
 )כרץ(. ממזונם -שפרושו

 פרס? לקבל מנת על אביו את היה (vaml יעקב וכי : נפשך תברכניבעבור



 קת1רה פירושיםייקוטנ!1

 "בעבור לו שאמר ומטו לבין שבינו דברים לאבי אומר - יעקב אמראלא

 )ח.(. דגושה ה"נן י י נ כ ר ב ת יחו. נפשך*תברכני
 כל ממשש המחפש כי לבת "וימשש כמו וימששהו אמר לא , ויכחטהוכיב.

 )כו"ק(. בלבד היד ונגיעת קלה תפיסה רק היתה וכאן אותו, ובודק וכליכלי

 )אב.(. לברכו בלבו גמר : ושתכהוכ"ג.

 )רטבים(.  עשו בני שאתה נראה, 1 עשו בני זה אתהכ"ד.
 כוללת "במה" פרוש בלי "ויברכהוע מלת ממש. בפועל י ויברכהוכ"ז.

 הן הגשמיות ומהטובות מפני אבל, לאברהם. ה' נתן עשר הנפשיות הברכותאת
 בשביל או בהשגתה עוזרות שהן בשביל או האמיתית, ההצלחה לקניןנצרכות
 בטובות לברכו יצחק עוד הוסיף - אותה המונעים.והמטרידים את מסירותשהן

 )אב.(. לך"... "ויתן כאמרו והגשמיותהזמניות
 מדת שהוא אלהים, בשם ברכותיו את נתל יצחק : האלהים לך ויתןכאח.

 טובים בהיותם 1  המתברכים הכנת כפי תנאי, על ברכותיו שהיו לומרתוין
 לא הזה מהצד גם עליהם. תחולנה לא כן, יהיו לא ואם להק יזכו בלבותםוישרים
 )אב.( עשו על ויצחק אברהם ברכת שתחול אפשרהיי

 אחד כל - ברוך מברכיך וכן מאורריך, אחד כל : ארור ארתךכ"ט.
 )א"ע(.""ברכיך
 ס.(. )ח., אכילתו אחר מנמנם שהיה : אבי יקםל"א.
 הכלל מן מקצת עכוב ו לחלקי ברכה עכבת :. ברכה לי אצלת הלאל"ו.

- כ"ה( י"א, )במדבר כמו אצל,קרוי  מן מקצת עכב עליו, אנטר הרוח מן ויאצל 
 הכלל מן מובדל זכר כל נקרא ומזה עליהם, ונתן משה על תמיד מופיע אנטרהרוח
 )הר"ל(. ל י צ א במעשה בין במקוםבין

 ח.(. פי )על וקטורה ישמעאל בני קרוביו, : אחיו כל ואתל"ז.
 לטל הארץ משמני הקדים באן : השמים ומטל הארץ... משמניל"ט.
 )בה"ט(. הארץ למשמני השמים מטל הקדים יעקב ובברכתהשמים,

 איבה עשו ויטר - ליעקב דבבו עשו ונטר י יעקב את עשו וישטםמ"א.
 ר ש א ה כ ר ב ה על ב ק יע את עשו ם ט ויש ח"ק.*הב

 בעצמו שהי עשו ידע כי ממנה שלקח הבמרה על ולא י ו י ב א 1 כ רב
 ואהרגה אבי אבל ימיהשזהלציאמה)יח.יקרב1

 אחי בהרעת לאבי ,האגרום הצער ידי על אם אפית : י ח א ב ק ע י תא
 ע. )ע"פ אחי יעקב את להרה ממני זה ימנע לא .-- אבי אבל ימי אתאקרב

 מחוץ והלך ומצו מפחד יעקב שנתחבא לפי י ליעקב ותקרא ותשלחמ"ב. ומ"ב"
 5י על )בחיי לו לקרוא כדי שם הוא פטר המקום אל לשלוח רבקה הוצרכהלעיר
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 (. )אב מעשו ויצילהו חיל, גבור  היה ולבן : חמנה אחי לבן אלמ"ג.

 כ"ה )ויקרא גאולתו תהי' ימים ; כמו מועטות שנים , אחדים ימיםמ"ד.

 חשר עד י אחיך אף שוב עד - אחיך חמת תשוב אשר עדמ"ד-ס"ה.
 הכתוב הזכיר כן ועל הבכורה, על אחיך אף שוב עד הברכות, על אחיך המתתשוב
 ואב.(. צ"ה פי )על חימותשתי

 עד תתעכב עוד הקשה ההימה שתשוב אחרי : משם ולקוותיך נמלחתימיה.
 )הר"ל(. משם ולקחתיך אשלה ממך שב אפו שגם וכשאראה מהחימה, הקל האףשוב

 את ימיתו השופטים או הקרובים כי . אחף יום שצניכם גם אשכללמה
 )שד"ר(.הרוצח

 ח * כפרק

 גם אשכל למה כדכתיבי נתכוונה, שניהם שלטובת ; ועשו יעקב אםה.
 )ח(. אהד יוםשניכם

 א צ י1

 לבאר יעקב שהלך הזכיר לא הכתוב והנה : שבע מבאר יעקב ויצאי.
 מהשם רשות ליסול לשם שהלך לומד אתה *ויצא" שהזכיר מתוך אלאשבע,
 רויות ליטול שרצה לולא כי ודע ואמו, אביו עליו צוו כאשר לחרן ילך אםיתברך
 חמם ויצחק אברהם גרו שם כי מחברון, יעקב ויצא לומר ראוי היהמהקב"ה

 בחיי(. פי )על הברכותנטל
 לפי . . במקום. וישכב המקום... מאבני ויקח במקום... ויפגעי"א.
 הבית שלמה, בנה אשר הבית : והם המקום, באותו בתים שלשה להיותשעתידים

 פעמים שלש כאן התורה הזכירה לכן - להיות עתיד יהמר והבית בבל עולישבנו
 ולחורבנו הראשון לבית רמז - השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע "מקום".שם
 כל שם תהיינה שלא השני לבית ז מ ר - המקום מאבני ויקח השכהו(. בא)בי

 המקום )שאבני בשלמות ה'מתנות
-  

 במקום וישכב ; המקום( אבני כל היא
 צ"ה, )אב., האמיתית והנחלה המנוחה תמו' בו כי השלישי, לבית רמז -הההא
 מ"3(. ,בחיי



 פתירה פירושיק,קק1םורה

 )רשב"ם המקום מאבני אחת לקח הפשט לפי : המקום מאבני ויקחי"א.
וא"ע(.

 )ה(. אברהם של הרוחני בנו היה יעקב : אב"ך אברהםי"ג.

 - הארץ כעפר זרעך שיהיה אחר : ופרצת הארץ כעפר זרעך והי'י"ד.
 שוכב אתה אשר הארץ גבולות כל את תפרוץ אז - השפלות בתכלית שיהיווגה
 ;עליה

-  בגלותם ישראל שפלות רוב אחר תהיה העתידה ה' תשועת אמנם כי 
 )ס.(. יהי' לא כמוהושטר

 שעפר כשם כי הארץ, לעפר המשילום הארץ: כעפר זרעךוהיה
 יצמיח יעקב של זרעו כך החמרי, במובן האנשים את להחיות פירות מצמיההארץ
 כו"ק(. פי )על הרוחני במובן האנושי מין את להחיות כדי רוחנייםפירות

 י"ד( י"ג, )לעיל, : אומר הוא ובאברהם : ותכה וצפנה וקרמה ימהופרצת
 שנאמרי ישראל, ארץ של בדרומה הולך היה אברהם כי וימה, וקדמה ונגבהצפנה
 שהוא הנגבה כך ואחר ממנו, שבא תחילה צפונה נאמר ולכן הנגבה, ונסועהלוך
 קדם, בני ארצה וילך א'( כ"ט, )ברב"טית שנאמר למזרח הלך יעקב אבללפניו,
 לפניו שהוא קדמה כך ואחר ממנו, שבא אחריו שהווו  מה ראשונה אמרלפיכך
 בניך- ובדיל בדילך... ויתברכון י ך ע ר ז ב 1 ך... ב 1 כ ר ב נ 1)שד"ל(.
 )ת"א(. זרעך ובגלל בגללךונברכו

 שהוא יעקב, ויירא ח'( )ל"ב, לקמן שנאמר למה דומה זה אין ; ויראחז.
 הכבוד יראת לשון הוא כאן "ויירא" לשון אבל והפורענות, הנזקיראת

 )כו"ק(.והרוממות
 על אף : מצבה אתה וישם מראשותיו שם אשר האבן את ויקחי"ח.

 פי על )בה"ט מותר בבמה - הדיוט, בו שנשתמש מדבר מזבח עושים שאיןפי
 ע"ב(. קט"זזבחים

 אחת, אבן - המצבה ; למזבח מצבה בין ההפרש :_ מצבה אתהויקים

 שמן עליה וליצוק יין נסך עליה לנסוך תעשה המצבה ; אבנים הרבה -והמזבח
- 

 )רטב"1(. כתלמים עולות עליו להעלות - והמזבח לזבח, ולא לעולהלא
 יצחק,* ואלהי אביך אברהם "אלהי לי אמר ה' : עמדי אלהים יהיה אםכ.
 ויהא בשבילי, גם אלא אבותי, בשביל רק לא היינו עמדי, גם יהיה הוא אםאבל
 צ"ה(. פי )על אבותי... על כמו עלי נקראשמו

 אלהים בית יהיה .מקומה היינו, : אלהים בית יהיה הזאת... והאבןכ"ב.
)ח(.

 והיינו עשיריות, שתי זהו מרבותינו אחדים לדעת : אעשרנו למטרכ4ב.
 )כחק(. מחומש יותר יבזבז אל המבזבז י למדו ומכאןחומש,
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 ט * כ ק רמ

 אבל הזה, הקדוש מהמקום להפרח לו היה קשה : רגליו יעקב והבאא.
 ע.(. פי )על ואמו אביו מצות את לקיים כדי עצמו אתהכריח

 עליו יצדק אליו מכוון מקום אל מדעתו אדם כשילך הנה : רגליו יעקבוישא
 הגלו לכף מנוח שם שאין מפני מא~זה:מקום יסע כאבנר אבל רגליו, את נחטאשהוא
 )ס(. אותו נושאות שרגליו עליויצדק
 גדולה היתה הבאר פי על והאבן : הבאר פי על גדולה והאבןב.

-oY[e) ולח במשהו אף לזה זה ויתרו לא ארם בני הבאר: פי על גדלהוהאבן 
 אבן היתה זה בשביל ! השני מאשר יותר מים לקחת יוכל אחד הן ; לזה זההאמינו
 )ה(. האחרים בלי למים להגיע יוכל לא אחל שאף כדי הבאר, פי עלגדולה
 )א"ע(. העדרים רועי : וגללוג.
 לרועיפשלש קרא כן על ורעות אהבה בלשון לדבר לשונו למד : אחיד.
 )נצי"ב(. אחי : בשם מעולםהכירם
 בכבר הוא כי אביו אבי בשם ידוע הי' 1 נחור בן לבן את הירעתםה.
 1רפב"1(. )רד"קמאביו
 )ס.(. אחרים אל כן גם העול את ימאס הצדיק : גרול היום עור הןי.
 )ריב-פם. וגלל - היה גבור א"ש יעקב אבל הרועים היו נערים : נוכל לאח.
 אחי לבן צאן את וישק - אמו אחי לבן צאן ואת אמו אחי לבן בתי.
 יעקב שהשתדל מה כל כי להודיע, אמי" "אחי פעמים כמה הכתוב הזכיר :אמו
 מפנו לא )וגם לבן לכבוד rwy לא רחל על חומל שהיה ומה להשקותם לבןבצאן

 ר"ח(. פי על )כו"ק אמו לכבוד רק אלא לרחל( אהבה אצלושהתעוררה
 השמש היתה רכותן מפני ת"א(. פי פל )רטב-ם נאות : רכות לאה ועינייעז.
 הרמב"1(. )ע"פ אבי' צאן את רועה לתהיתה זה ובשביל להן, להזיקיכולה
 הטיוב קצרים בעיניו היו שהשלימם .לאחר אחרים': כימים בעיניו ויהיוכ.
 )בה"ס(. אליהאהבה

 812*8 נראה אהבתו את לשאול יעקב שהוצבך סמה , אשתי את הבהכ"א.
 א"נ אליו להביא הקדים לא השנים שבע כבר שעברו ואף כדבר, מתרשללבן

 )ישיר(. להזכירו הוכרח שיעקב עד שביניתם התנאי שכח כאלו עשה אלאאשתו,

 )ת"א(. עבודתי ימי נגמרו כי - פולחני ימי שלימו ארי : ימי מלאוכי
 משותי היו ולאה שרחל נראה : לאשת לו כתו רחל את לו ויתןכצח.
 יעקב נשנק ולכד "GW אחרי אם כי אחריו מתיחסים בניו אין וגוינשינה

 ציה(. פי )פלבפרהסיה: )ב*פ5-
 לל נתך ההד רחל- את כי .לף, :.פעמים לארוה % בתו רחל את לוויתן



 )תו פירושים'(DIP'נ'

 יעל רחל מאשר אהובה פחות אלא ממש, שנואה לא , לאה שנואה כי ל"א..
 ופ"ב(. צ"הפי

 ל.שרק.

 על א( י רחל על יעקב כעס דברים שני מפני : ברחל יעקב אף ויחר ,ב.
 אין האם אמרה שהיא על ב( 1 ת"א( )ראה ה' אל ולא אליו בבקשה פנתהשהיא
 טובים מעירים ולעילות להשכיל להביך - לאשה תפקידים שני כי - אנכימתה
 האיש,כמו

 את למלא ממנו שנמנע ומי 6ם, להם ולהיות ילדים ולהוליד -
 של תולדותיהם ועיקר - ההששון התפקיד את למלא עדיין חייב השני.הלפקיד
 האם אנכיי ים ה ל א ת ח ת ה ע.(. פי )על טובים מעשים הם,צדיקים
 ת"א(. פי )על מה' לבקש עליך הרי לבקש, את צריכהממני
 חפץ הוא כי להגיד ל"יעקב* והצפחות בכל הזכיר בן: ליעקב וקולרה.
 המתיחסים הגבירות כבני ליעקב בן רק האמה, בן לו נקרא ואיננו בהםומודה
 בכולם כי לשר הבנים רבוי בעבור ליעקב ששי ובן חמישי בן בלאה ואמרחליו,
 )רמב"1(. כן בשהרונים הזכיר ולא יקרב, כולם ואתיחפוץ
 כי מלדת' נמנעה חטאה מפני כי בלבה, אמנו רחל ראתה : אלהים דנני1.
 כמו אליה, לקרבהו השתדלה ולא אישה, בעיני שנואה היתה שלאה ידעההיא
 ע.(. פי על )כו"ק כמוה לאשה לעשות ראוישהיי

 השפחות שתהיינה אלה בדבריהן הגבירות הסכימו והנה : 3ן ליויתן
 לא לפיכך 1 לעבדים ולא לבנים להן השפחות בני שיהיו באמרו וזהמשוחררות,

 שפחתך "הנה 1 כאמרו אטטה בהסכמת הגר את שרה ששעבדה כמו בהןשעבדו
 .כי י כאמרו נישמעאל היה זה והפך 1 ליס-סו יעקב בני כלם  היו ובכןבידך*,
 )ס(. זרע" לך יקראביצחק

 )ם(. התולדה אל וטוב טוב-הריח  עשב תיו : דוראיםי*ד.
 לאספני וצריך אהלי לי יספיק לא הבנים מרוב : אישי יזבלני הפעם3.
 בבן רק י ם י נ ב ה ש ש 1 ל י ת ד ל י י כ )בה"ס(. באהלועמו

 מספר את לאה מסכמת הששי בבן וכאן בנים"( שלשה לו ילדתי )*כיהשלישי
 ע.(. פי )פל מיוחד דגל הם בנים שלשה כל כיהבנים,

 ילדי, אל גם 4פ )א"ע(. "נשי* אל שב : בהן אתך עבדתי אשרכ*ו.
 להמויכן האכל שלי, הן הרי שנה עשרה ארבע בהן שעבדתיך nRD" היא,והכונה
 )רטבכן(. שארצה מקום לאיזהעמי

 את ירעת אתהכעם.
~ww בנחשן, צורך פה אין 1 ע3דתיך 

-  
 יודע אתת

 פ.(. 5י על )ה. העתיר את לך גרמהשעבודתי



נ8פואטית

 מאומה לקבל רוצה חינני ך מ מ : מאומה לי תתן לאל"א.
- 

 לי ישלם ומ
 ידי במעשי ה' ברבת שתחול האפשרות את לתת רק צריך ואתה שכרי,את
 פ.(. פי)על

 קצתם י%יוז למען הגדולים, ולא הקטנים, : שה כל משם הסרל"ב.
 )ם.(. לחלקי ויפלובדומה

 )שד"ק(. שתרצה זמן בכל : בוחר ביוםל"ג.

 )פ.(. וגדולים קטנים : הת"תים את ההוא ביום ויטרל-ה.
 יעקב, אתו שהתנה התנאי את שנה לבן : לבנה מקל יעקב לו ויקחל"ו.
 באופן והטלאים. העקודים התישים את גם אם בי נקוד*, שה "כל את רק לאויקח
 לתנא. בנגוד שהי' 6ה טבעית, בדרך וטלאים נקודים של הולדם בעד מנעכזה

 להשתמחו יעקב היה מכרח הנס* על סומכין ,ואין והואיל יעקם. לביןשבינו
 (. אב פי על יותר)ה. חלש גם %ו אחר, טבעיבאמצעי
 והרשב"ם(. ~*ש נקבה לשון וחציו זכר לשון חציו : ויחבונהליח.
 כ*או ~ופטים כמו זכר, לשון רבים על לזמר חש לא : הצאן ויהמולים

 )ח.(. שילו בנות יצאו אםכ"א(
 )ס(. הצתו מרעין במלאכת הרגילה ההצלחה גבול פרץ : האטט ויפרץמ"ג.

 מעבדים יותר מסוגלות שהן מפני שפחות פה הקדים : ועבדיםכשפחות
 )נצי"ב(. ובגיזה הצאן בחליבתלטפל

 א * ל רקפ

 והנח לבן פני את ראה הוא אח"כ ורק לבן: בני דברי את ואטמעא.
 הזויען לפניו לענות וקפץ אביו את כבד לא שלבו כמו שלשום. כתמול אתואיננו
 שנה שאביהם לפני ביעקב בדברו אוחו בניו כבדו לא כנראה כך ובתה"ל*(לבן
 )ה(. אליו יחסואת

 לשלוח רצה לא כי לבן, מבני ששמע טה להן הגיד לא ; להן ויאטרה.
 ס,כחושב ש ל ש ל מ ת כ י ל א איננו י כ )יש"ר(. אחים ביןמדנים
 נתן יתברך וא' , י ד מ ע ה י ה י ב א י ה ל א ו 1 משלי בידיוביש
 )ס.(. מאומה מלבן גתתי המא 12בידי 5ה כללי

 )ח.(. ב"מ* : אביכם מקנח אתם.
 לא"ע לפני שענתה ביה חטאה שרחל אומרים חז"ל : ולאה רחל ותקןי*ד.
 )01. שה למות מותה קדם זה חטאה ובשל הבכירה,אחותה
 ש"ב לעיל כמו להתגבר ויצרך לו עשה ה" שהדבר תפני : יעקב ויקםי*ז.

 %צי"ב(. ה' מ*ו המהלוג'



 קת,רה פירושיםשקיטנב

 סקבל במה כלל  שהרגיש לו הראה  שלא :  לבן לב את יעקב  ויגנבנ,
 וזה : י מ ר א ה ; שלשום כתמול יעקב עם פניו היו שלא ובמה הרע לשוןעליו
 דבר יעקב שידע מרגיש היה שאם באופל מרמה, בעל ארמי לבן שוהיה מפנישעה,
 )ם(. להמלט דרך יעקב אצל היה ולא צעדיו כל סופר היה מזהמה

 שיעקב לו הגיד לא לבן של לבו שגם עד : הוא בורח כי לו הגיר כליעל

 קראהגנבה התורה לבן; לב את יעקב אב.(.ויגנב פיבורה)עי
 הליכתו ללבן שיגיד ליעקב לו היה ראוי כי הו11, בורח כי ללבן הגיד בליעל
 מ"ב(. )צ"ה, אלקיו על להשען לווהיה

 רודף, באין מקום מאיזה האדם סור על מראה הבריחה מלת : ויברהכ"א.
 מפני או הוה היזק מפני המקום מן האדם סור אבל ; בלבד עתיד היזק מדאגתאלא
 ת"א(. פי על )רד"ק פרת הוא ר.; ה נ ה ת א ר ב ע י 1 )ס.(. ניסה יקרארודף

 בנותיו גניבת על רמז ובזה לבד, לבו ולא כלו, שגנבו : אתי ותגנבכ"ז.
 צ"ה(. פי )עי ובשרו עצמו שהםונכדיו

 אבל מחוכמים הם מעשיך שכל אעפ"י : עשו הסכלת עתהכ"ח.
 )נצי*ב(.עתה...

 הזה הרשע כי רבים, בלשון "עמכם* אמר : רעה עמכם לעשותכ"ט.
 יעקב על לא מה', הוזהר לולי י לאמר ברשעתו להתהלל פניו כסתה לאהבהמת
 )כו"ק(. חלציו יוצאי עם בנותיו על גם כי מתאכזר היהלבדו

 לסורו, ולהזור לעבדם מעבדיו אחד אותם שגנב חשב כי : יחיה לאל"ב.
 וט.(. ע. פי על )כו"ק מיתה חייב היהובזה

 שיעקב ואעפ*י כליו. כל את נמשש לו האמין שלא לפי : ליעקב ויחרל"ו.
- נא" "הכר ; לואמר  )רד"ק(. המוסר מדרך מזה עצמו למנוע צריך לבן הי' 

 אחי נגד עמי ודבריך טענותיך סדר : דאהיך אחי נגד כה שיםל"ז.
 )רד"ק(. עמו שהיו האנשים דיבר הרועים הם יעקב ואחיואחיך,

 התחיל יעקב כנגד טענה לו שאין לבן שראה מאחר : בנתי הבנותמ"ג.
 בנותי הבנות והלא ? אחריך באתי שלרעה סבור אתה וכי ! לו ואמרלרצותו
 ברית לכרות רק באתי לא ? ולבשרי לעצמי רעה אעשה ובי - בניוהבנים
 )ב"ש(. ברית ונכרתה לכה -שלום

 אקח אם היא גזילה וכי מעמך, אותן אגזל פן יראת זה ~מה : בנתיהבנות
 את בהחלשי מתרעם אתה ומה צאני; ן א והצ שלי; שהואמה

 השגתם, מרמה בתחבשות ורק ,~לק הם שיך ובתחת הצאן כל הלא ?מקטורתך
 משכורת החלפת זו אין שנה שנה לבינך ביני התנאים והחלפת הדין; מןולא

 ר ש א ל כ 1 1 לך נתתי לבב מטוב אשר מתנה החלפת רק בה,שנתחייבתי
 מה בתוכם למצא כליך חפרם - ובאמת : א ו ה י ל ה א ו ר ה תא



2ג ת י שברא

 אוגלתך פן לדאוג גם לך היה ולא שלי, הכל כי צורך/ ללא היה שלךלאינו
 % כביאתך כי מצדי, עול בזה היה לא זאת, עח2ה הייתי אם כיריקם,

 , ואמר ; ממני יוצא היית ריקניות ובידים אלי באת ריקניות בידיםיציאתון
 בלבו טינא לו שיש כאדם : ילדו אהגר לבניהן או היום ה ל א ל אעשה מהלבנותי
 על וכמצטער בהחבא, עמו לברוח יעקב לקול הטמעו בו שמרדו על בנותש%

 וכן ושנאה, בבוז "לאלה* המלה את והוסיף רע, להם שהוות לבלי מהיושהוזהר
 היום רק כי גלה, "היום* ובאמרו לו, נרים בנים הם כאילו ילדו* *אשרהוסיף
 וככתוב להם, שמורה עברתו - למחרתו אבל רעה, להם לומדות יוכללא

 כו"ק(. פי )על למלחמה נגדם לצאת עשו את עווור הוא הישר,בספר
 את להצדיק העז הזה שהרשע אחרי ברית: נכרתה לכה ושתהמסד.

 לבנותיו ודואג שלום כרודף עצמו את הציג הוא עשה,  אשר  אויבותיו בכלעשמו
 כדק(. פי)על

 לעשות אמר והתז המצבה, את הקים שיעקב פי על אף , יריתי אשרנ"א.
 לפי עשה ויעקב ברית, נכרתה לכה מ"ד( )פסוק ליעקב אמר שלבן כיון -הגל

 )רד"ק(. והגל המצבה אבני ירה לבן כאילו הרידבריו,
 לשד"ר(. אביו בשלקי נשבע אחד כל - משה דברי : אביהם אלהינ*ג.
 )נםד*ל(. לבן של : לאחיוניד.

 ליב רםפ

 )בה"ס(. בנותיו לבני : לכניו וינשקא.
 סיפר אמנם בעינך, קלה הדיוט ברכת תהי אל אמרו כבר : אתהםויברך

 ספו בלי נפשו בכל בניו על היא אהגר האב שברבת להורות לבנותיו לבןברכת
 )ם(. שחושלראויה

 ישיח1
 3י ביתו, עם שם שוכן ה"ה לא אבל היה, ששם ששמע : וששיר ארצהד.
 בניו השת נשיו את עשו ויקח ו'-ח'( )ל*ו שכתוב כמו עדיין, ביתו הקת כנעןבארץ
 )רד"ק(. שעיר בהר עשו וישב אחיו... יעקב מפני ארץ חל וילך בנהגיו...חשו

 אן( )רות מחשב משדה השבה 1 כגון אדום, ארץ במו : אדוםשיה
 רד"ק(.)ב'פג



 מתזיה פייוש,ם,יקוטנד

 )ח(. בישראל מלך מלוך לפני באדום/ מלכים שמונה מלכו וכנגדןאדוני, לעשי יעקב שקרא פעמים שמונה תטמא 1 בפרשה י לעשו לארניוע
 להיות קשה שבעתים אבל נכריה, ארץ בכל גר להיות קשה : גרתי לבןעם

 )ה(. ! לבן אצלגר
 על לו צר היה ו: ל ר צ י ו בלבבו. פחד נפל : מאר יעקש וייראח.

 לעשות; מה ידע לא כי : לו ויצר )נצי"ב(. בלבבו פחד שנפלזה
 -  לברוח : הצלה צר לעצמו  מבקש  היה לרעה, שכוונותיו ברור יודע היהשאם
 ואם לכבודו, אלא בא אינו שמא עכשיו, אבל מפניו, המבצר לערי ללכתאו

 לברוח : לעשות מה יודע ה"ה שלא מיצר, היה לפיכך שנאה. דרך לו יראהיברה,
 )ב"ש(. לעמודאו

 לשני והגמלים הבקר ואת הצאן ואת אתו אשר העם אתויהץ
 - השגי והמחנה מלחמה, אנשי וקצת ובניו נשיו את כלל אחד מחנה :מחנת
 שני ועל )פ.( מלחמה. אנשי וקצת ההרועים המקנה את כלל - ראשונהההולך
 ע.(. פי )על מחנות %4ני הייתי ועתה י"א( )פסוק אומר הוא האלוהמחנות
 עברך: את עשית אשר האמת ומכל החטרים מכל נזמנתיי"א.
 י כ משהיה: יוקטן שערכי לכך גרמו עבדך את שעשית והאמתהחסדים

 וחסר עני הייתי או הזה: הירדן את עברתיבמקלי
 ה ת ע ו רגליו(, את יעקב )וישא בשמחה. הירדן את ועברתי בה' ובטחתי -כל
 לבקש והוצרכתי בלבי, פחד יש ועכשו י ת 1 נ ח מ י נ ש ל י ת י יה

 להגיד כוונתו ואין ; מחנות לשני עמי את חציתי ולכן מאחי, להנצל כדיתחבולה
 אם ואף המלחמה, לצורך אלא לשנים, חלקם לרבוים לא כי עשרו, רוב אתבזה
 יש"ר(. פי )על לשנים חולקו היה קטן מחנהוהיה

 א"ע(. )ע"פ בנים על אם גם זהכה אותי והכה : בנים על אם והכניי"ב.
 הבטיחו שהרי יהרג, שמא  ירא  היה לא בנים: ל ע ם א כני ה1

 ואת נשיו את עשו יהרוג פן ירא אלא תלך", אשר בכל "ושמרתיךהקב"ה
 ל ע ם א י נ כ ה 1 ס.(. פי )על "והכני" תהו אותו גם יכה ובזה )ח.(בניו
 על אם י"ד( י', )הוגמע כמו אכזרית, מכה בנים, על אם מכת והכני : ם י נב

 )שד"ל(. נפש מכת - נפש והכהו ו'( י"ס, )דברים וכן רוטשה,בנים
 הוא - ברשותו  שאינו מסה ולא ברשותו שהוא סמה : בידו הבא מןי"ד.

 להוציאם רשות לו אין אלה את כי ושפחות, עבדים ולא בהמות, רק לושלח
 עובד לבית ולהכניסם ה', עובדי בכלל להיות התרגלו בו אשרמביתו,
 )כ~"ק(.אלילים
 אם אבל לו, תאמרו אז ישאלך, אם : ושאלך אחי עשו יפגע1ך עיי"ח.

 הרא"ש(. בנפם )בה"ס מאומה לו תתנו ולא לדרככם תלכו "%אלד,לא



נה ת י ש א ר:

 את כמכיר עצמו את השליח יראה שלא צוה : ליעקב לעררך ואטרתי"מ.
 דורון לו ושלח לקראתו הולך  שהוא יעקב שידע עשו יחשוב פן אליו, הפלוחעשו
 את מכיר וכבלתי לשעיר שליח כמו עצמו את השליח יראה אבל יראה,מהמת
 )ס(.עשו

 היו חמש כי : ההרלכים כל את גם השלישי את גם השני את גםכ.
 ופרים, פרות ובניהם, גמלים ואילים, רחלים ותישים, עזים : עדרים ה'שם,

 )א"ע(. ועיריםאתונות
 )שד"ל(. אתכם ישאל אם : אתובמצאכם

 ברגליו המים לעבור ישל אם לראות : יבק מעכר את ויעברכ"ג.
 )בחיי(. הנחל את ויעבירם ויקחם )כ"ד( כה כי ראהוכאשר

 )נ0ד"ו(. זרקא ואדי היום ונקרא צפון מצד עמון בגי גבול : י1קמעבר
 אשר בכל ח2מרתיך הקב"ה שהבטיחו פי על אף : יעקב ירך כף ותקעב"ו.
 )ח.(. מעשו שנתירא לפי המלאך הזיקותלך,

 יודע כי איכה, ט(, ג', )בראשית כמו הדברים, לפתיחת : שמך מהכ"ח.
 )יש"ר(. אליו ששולח כיון שמו מה המלאךהיה

 את מפרסם המנצח העולם ודרך מנוצח, שאני : לחומי תשאל זה למהל.
 )מ"ב(. מתביש שהוא מפני מעלימו המנוצח אבלשמו,

 דה' מלאבא חזיתי ארי : אלהים ראיתי כיל"א.
 היאך ראיתי כי -

 )ת"א(.אלהים

 1 * ל ק רפ

 קראם רק ממש, אחרונים פירושו אין : אחרונים וילריה לאה ואתב.
 )יש"ר(. הרשמונים כנגדאחרונים
 כתוב לא כי ה', לפני בהתפללו ; פעפים עו1ע ארצה ויפוצחוג.

 ת"י(. ובעקבות זהר פי )על  עשו לפנישהשתחוה
 של  מנשמתו מה דבר בו גם שיש מראות,  עשו של דמעותיו : ך15כוד.
 )ה(. רחוקות לעתים רק ולו - בלבו גם להתעורר יכול האנושי והרגשאברהם,

 אהבה זו בשעה נתעוררה יעקב בלב שגם ללמד בא בכו, שניהם ז 1 בכוי
 בני את להכיר טהרה ברוה מתעוררים עשו שבני בשעה : לדורות וכן ;לעשו
 שהי' כמו ד"א, אחינו כי עשו את להכיר מתעוררים אנחנו גם - ומעלתםישראל
 )נצי"ב(. לאנטונינוס אמתי אוהברבי

 ם י ד ל י ה : יעקב וענה הילדים ועל הנשים על שאל , לך אלה מיג.



 )תירה פיוטיםקשטנו

 אמות שהן עשו הבין וממילא י עבדך את אלהים ן חנ ראש
 הרמב"1(נ פי )על נשיו הן ולכןהילדים,
 1 בנימין שבט על אמר הנביא שמואל : וישתחוו ורחל יוסף נגש ואחרז.

 השתחוה שלא בנימין יחוס והיה י"ז( בטאו, אתה ישראל שבטי רזות"כי
 באגדה וידוע בנימין(. בהעבט הי' ישראל, לבני הראשון המלך )שאול,לעשו,
 )נצי"ב לעשז השתחוה לא אשר בנימין מזרע שההא המן לפני התפארשמרדכי

 פ.(. פי )על בנימין ועל בחלקו היה הקדוחים קרש מ"ב(. פיעל
 כלל יתברך השם את שיזכיר בעשו תמצא ולא : אלהים חננ, כיי"א
)בחיץ.
 יאמר לא אבל כולם, ומתו לומר לו נוהיה חמלה, דרך ; הצאן כל ומתוי"ג.

 )רמב"1(. הילדים עלכן
 וכל ט'( ט"ו א' ושמהשל כמו כן, נקרא המקנה : המלאכה לרגליעד.
 רד"ק(. פי על )שד"ל החרימו אותה ונמם נמבזההמלאכה
 המקום והוא סיחון, במתות מזרחה הירדן בעבר היא סכות : ת כ םי"1.
 בכתוב מצרים, אצל אחר סכות ויש ה', ה' ובשופטים כ"ז י"ג ביהושעהנזכר
 פי על )שד"ל ל"ז( י"ב ושמות סכותה מרעמסס ישראל בני ויסעו הראשוןבמסע

 כנען בארץ היותו ועד מעשו, יעקב עוד פחד לשעיר, קרוב שהוא ומפניהרמב"1(
 )על כנען בארץ שהזר שכם עיר שלם יעקב ויבא )י*ח( כתוב ולכן לבו, שקטלא
 הראב"ד.פי

 כי להודיע הכתוב זה והזכיר בשדה, חלק : השדה חלקת את ושןי*ט.
 לעולם כחלק הוא דיבוב חלק, בה לו ש"2 ומי ישראל, לארץ יש גדולהמעלה
 )א"ע(.הבא

 )כו"ק(. שלו שאינה ברשות מצבה להציב רצה לא : ויצב ורקן...י*ט-כ.
 נבחשת לו באה היינו ליעקב, שם קרא ה' : ישראל אלהי אל לו ויקראכ.
 כמו יעקב, על גם ה' של שמו נקרא שם 1 הרלב*ג( פי על )כו"ק יתברךמהשם
 יצחק ועל אברהם על קודםשנקרא

 צ"ה(. )ע"פ יצחק ואלהי אברהם אלהי -

 ד * ל ק רפ

 או )א"ע( אביהם בעבור מדברים היו הם : והלכנו בתנו את ולקחנויעז.
 בת כי י*ח( ח', ב' למבים יהושפט בן ביורם מצינו וכן אחותנו, סמו בתנויהיה
 בפסוק כי אחאב אחות ופרושו בת, לו היתה לא ואחאב לנושה, לו היתהאחאב
 ~חיץ. עמרי בת אותה קרא ל2שכ*ו

 הם בשדה בעדרים אשר הבהמות : בהמתם וכל וקנינם מקנחםכ"ג.



2ז ת י ש א רב

 )על בהמתם' "כל בב% ויכנסו מקנה שמן אין בבית יחידות ובהמות מקנה,יקראו
 )א"ע(. ובניו יעקב על רעה חשבו הם והנה י ם ה 1 נ ל א ל ה הרמב"ן(.9י

 יראו כי )מ"ב(. המילה על ויתחרטו להם שכאב : כאבים כהיותםכ"ה.
 כי והחליטו דתם, עזבו אשר על למלחמה עליהם יבואו פן הכנעניםמאחיהם
 שמעה אשר דינה מפי יעקב לבני נודע ו"2 יעקב, בני את יהרגו שיתרפאואחרי
 הישר(. ספרפי עי )כו"ק והרגו תשכם להרגך הבא בי שעשו, מה ולוי שמעון קרבו ולכן כך,על

 וארבע שנה י"ג בן אז היה שמעון : ולוי שמעון יעקב בני שניויקחו
 דההם קרתא על ועלו 1 ח ט ב ר י ע ה ל ע 1 א ב י 1 ובחיק.חדשים,
 )ת"א(. בטח שישבה העיר על ויבואו - לרחצןיחבא

 ת"י(. פי על )שד"ל יעקב בני שאר : יעקב בניכ"ז.
 שכד הף לא אצלם, נמאס בלתי כזה דבר הי' לולא כי : טמאו איטרהעיר

 )ם(. כן?רפה

*
 ה ל* רקפ

 להטהר תהילה שם לשבת שצוהו יתכן : מזבח שם ועשה שם ויטבא.
 פי )על המזבח יעשה כך ואחר - שהרגו החללים מן או אלילים עבודתמטומאת
הראב"ד(.
 אמרם כענין המזבח שתבנה קודם דעתך לכוון : מזבח שם ועשה שםוניב

 לבם את שיכוונו כדי ומתפללים אחת שעה שוהים היו הראשונים חסידים ,541
 )ם.(.למקום
 )ת"א(. תפלתי את שקבל - צלותי דקביל : אתי הענהג.
 )ב"ש(. הנכר אלהי באזני : באזניהםד.
 החתימי בארץ אחר במקום אחרת לוז יש כי : כנען בארץ אשר לוזהו.
 )ח.(. כ"ו א', שופטיםראה
 )א"ע(. ישראל גם אם כי לבדו, : יעקב עור חטמך יקרא לאי.

 אבל שניהסי על נקרא ולכן לו, היו שמות שני יעקב : ישראל אםכי
 %"ש4 אברהם רק הזילך משם נקרא ולכן שתוקן, אחד שם רק לו היהאברהם
 )א"ע(. כ"ב א', ברב"טית ברו ברכה, זוהי י ורבה פרהי"א.
 כששר 1 אתנטה לך וליצחק לאברהם נתתי אשר הארץ ואתי*ב.
 והער מקום בכל שאומר וזהו בשבועה לך אתנדה כך בשבועה להםנחתיה
 אלא ממש, נתינה לא זהענין הרמב"1( פי )על וליעקב ליצחק לאברהםנשבעתי
 אבל בירו, ג% איננה לכביצה ירצה שאם באופן במתנה שלו הארץשתהיה



 לתורה פיהוקים~nipy , -,ן] 1,,

 הם כי נתינהממש, היא  את,הארץ? אתן אח.ריד.,ליזי]קך
 )יש"ר(. יכבשוה .',

 שהיה לפי ט"ו( י"ר, בפסוקים גם )וכן אתו: רבץ במקום)אשףי"ג. , ;,1;ן
 )רשב"ם(. עיר. שם ואין הדרכים באמצעהמקום1.,
 )א"ע(. יין או מים ? נטך עליה -ייטך5*ד* ,]';
 בנה, אשר המזבח למקום אל בית אל קרא בתהלה יעקב: ויקראט"ו.;'
.

- 

 )שד"ל(. עכשו שם אתו דבר אשר המקום לכל אל בית קרא ועכשו ' -

 ממנה שמתה עד מהלידה גדול וצער קושי לה הי' : בלדתה ותקשט"ו. ,'1.':
 )רד"ק(. ' ; ';

 זכר. משל מרובים נקבה שחבלי מפני נקבה, הילד שיהיה : תראי אלי"ז. ,1ל
.[

 )ם.(. זכר הוא גם - מרובים שחבליו פי על אף ן! ב ד ל ה ז ם ג יכ ~
.,. '  פי )על זקפים בן ה"מ ימים, בו מין: בני י"ח. 

 הרשב"ם"
 בנימ.ין

 )רד"ק(. הימין כמוחביב
 )אבן. הקדחנה בארץ בממק רק תלד יעקב בני מכלבנהרן: ; ,ן
 א"ע(. פי )על קברה על היינו : קמרתה עלכ.:

 נולד בנימין כי שם, נולדו עשר עשתי : ארם שפדן לו ילד אשרכ"ו.
 ,, )א"ש הרוב על כתב והכתוב כנען, בארץל'

 ו * ל ק רפ

 מי להודיע ההם קתולדות התורה יכרה , אהום הוא 1WU הלדות ואלה א.[
 כ"ג )דברים, ההא= אחיך כי אדומי תתעב "לא : ה' צוה אשר במצוה שנכללוהם
 צוה ה' אליפז, בן להיותו אדומי* תתעב "לא בכלל היותו עם עטלק על רקי0.

 הפלגש בן שהוא ומפני )אב.(. סבה בלי לישהאל להרע  שבא מפני  שמו, אתלמחות
 )רמב"1(. עשו בכלל,בניאינו

 לפי כלל, הארי בת יהודית נזכרה לא : ישמעאל בת בשמת ראתג.,1
 )יש"ר(. בנים בלישמתה
 )ת"א(. אחרת ארץ אל וילך - אוחרי לארעא ואל : ארץ אל וילך1.

  מגוריהם, 9יר -  טעמו :  אותם לשאת  מגוריהם  ארד שלה ולאז.
 פעמים, אלף וכזה נזה תשא בנען ארץ כי ויצחק, אברהם  שם גר אהגר חברון,היא
 לאחיו  הארץ כל את עזב ובמקדמו בעירו לעמוד יוכל לא כי בראותו עשיאבל

 )רמב"1(. לו  שלר]
 בן שההר  בעבור עדה,  מבגי  שהוא עמלק על נכתב : עדה בני אלהי"ב.
 איננו עמלק כי הרוב, .על י ה ד ע בני ה ל א  א"פ(. פי )פר בנהשפחת



נטבראשית

 בנימין על איש ארם אפדן לו ילו שהטו יעקב בני אלה כ"ס )ליה, וכןבנה.
)רמב"1(.
 הם כי לבן, מאב משתלשלת היתה לא מלכותם הטלכים...י ואלהל"א

 ך ל מ ך ל מ י נ פ ל )אב.(. שירצו מה כפי ומשם 5פה אנשים ממליכיםהיו
 )א"ע(. מלך בישורן ויהי כתוב וכן ישראל מלך משה על - ל א ר ש י י נ בל

 )ת"א(. זהב צורף בת - דהבא מצרף בת : זהב מי בתלעט.

 ב ש *ו

 ל"ופרק

 ובני בלהה בני את לשרת ענוה במדת מתנהג היה יוסף : נער והואב.
 )כו"ק(. לאה בני אחיו על התגאה שלא שכן כלזלפה,

 : נער נון בן יהושע ומשרתו י"א( ל"ג, שמות )כמו משרת : נערוהוא

 הומשרת"מ:מת זלפו בני ואת בלהה תניאת
 אותם ולא אחיח,שאר

 שא דבה ממשיא שקר אומר דבה ומתיא אמת אומר דבה מביא : עטף,יבא תטד"ל"

 הרמב"1(. ע"פ )מ"ב הארץ דבת את ויוציאו במרגלים וכןכסיל(

 מי את לביש שכונתם דבה, מוציאי ככל יוסף התנהג לא : אביהםאל
 אל רק הדבה את הביא הוא אבל זרים, בעיני ריחו ולהבאיש עליישנאמר
 פי על )כו"ק בנים אל כאב הישרה בדרך וידריכם בדרכיהם יחפש אהגראביהם,

אב.(.
 זמן נולד בנימין אבל בנים, לי"א הי' אחרון בי : לו הוא זקנים כך כיג.

 )רשב"ם(. לאוהבו היתחיל זקונים בן יוסף לו הי' בנימין שנולד ועד כן אחרירב

 יוסף יכול "ולא ; כמו והכח, היכולת חסרון מסבת נמנע יש : יכלו ולאד.
 "לא : כמו חהמצוה, המוסר מסבת נמנע ויש א'(. מ"ה, )בראשית,להתאפק"

 באחד לפרזנו יש וכאן לקב( מ"ג, )בראשית, העברים" את לאכול המצריםיוכלון

 דברי אתו לדבר אפשרי בלתי להם הי' לו שנאתם בגודל : האלה האופניםמשני
 )כו"ק(. בלב ואחת בפה אחת אתו לדבר רוצים היו לא המותר מסבת אושלום,

 דברי אתם מדבר כשהיה גם דבורו את סבלו לא : לשלום דברו יכלוולא
 וצד"ל(. פי )עלשלום
 שלש כנגד "והנה* פעמים שלש תמצא והנה...י והנה... והנה...:.




