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ה .וינוע :צאתהרוח מהגוף רגע אדדבליענוילעכוב יא"(מ.
שצחק
זקן ושבע :ולא אמר זקן ושבע ימים ,כמו אצל יצחק,לפי
הי
ו מאה שבעים וחמש שנה (ב"ה).
מאה ושמונים שנה ,אבל אברהםהיוחיי
י"א .עם בארלחיראי :קרוב למקום ההוא (בה"ט).
**ה .שזר :סואץ (שד"צ).

תו ל דו ת
י"ס .אברהםהוליד אתיצחק:איןליצחקלהתיחס ולהקראאחרי שום אב
מהקדמונים לאברהם (תרח ,נחאו אדם) אלא לאברהם לבדו(ע.).
אברהםהוליד אתיצחק:והיהיצחקצדיקבןצדיקמשה"ח).
אברהםהוליד אתיצחק:יצהקהיידימה לאברהם גם במאורעות חייו.
אברהם לקח אהוה ממשפחתו וכן יצחק אברהם ואשתוהיו עקרים וכן יצחק
ואשתו; לאברהם נולדושניבנים ישמעאל הבכור הרשעויצחקהצעיר הצדיק,
וגםליצחקנולדושניבנים -עשוהבכור הרשע ויעקב הצעיר הצדיק ,בימי
אברהםשי' רעב;הוא הלך לגרר 1אברהם אמר על אשתו אחותיהיא;אבי~לך
ופיכול שר צבאוהלכו לבקשבריתו;הוא נתברך במקנהצאן ובקר וחפר בארות -
וכל זה אירע גם ליצחק (אב).
אברהםהוליד אתיצחק :בכלדרכיו והליכותיו הי'נכר ,ויהואבנו של
אברהם (נצי"ב).
 :וממנהגולד עשו שהי' דומהלאחי האם (אב .וס).
כ .אחותלבןהארמי
כ"א .כי עקרה הוא :מפני שה' אמר לאברהם; כי ביצחק יקרא לך זרע
(בריגבית ,כ"א י"ב)" 1והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרע1
א ח רי ו" (בראשית,י"זי"ט)החליטיצחק בלבו,כי אשתוהיא העקרה ,והתפלל
לנוכחארותו,היינו בקש מה'שיהיולובנים ממנהולא מאשה אחרת(אב).
י לאלפי רבבה")
ויעתר לו :להוציא מלבם שמבת ברכתם ("אחותנו אתהי
ילדה (ע ,.ח .על פי ב"ר).
,
ו
ד
ל
י
ש
אם ארע להן ככה ,ותאמרנה
מ"ב .ויתרצצו :והיא שאלה לנשים
זה
לא ,ותאמר :אם כן-הדבר והמנהג-למה
אנכי-
משונהבהריון (א"ע).
כ"ג .יאמץ :יהא אמיץ לב וכביר רוח מחברו 1גבורה היא בכח הגוה

י

י

והאומץ -

בלב ורוח (הר"ל).
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כיה-כנך .דימעהראשיןארמתי.כלו.ש ואההכךיצאאחיווירואוחזת
בעלבעעמ ! הכתוב מתאר אתעשובסמניגופו ,ואתיעקב במעשהו -לואר,כי
הרשעים נמשכיםאחרי טבע גופם ולאיוכלולטיפול עליו ,אולם הצדיקיםאינם
נמשכיםאחרי טבעם אלאמושליםבו(עלפיע.).
כ*ו .וידו אחזתבעקבעף4ו :לרמוזשיהנויעקבאוחזבדברים השרעתו
דשבעקביו,כי עתוהי' בוחרבדבריםהגופניים ומבזה ומואסהדברים הנפשיים,
ויעקבהיה בוחר בדבריםהנפשיים,אהגר עתו דשםבעקביו(אנ).

בלדת אתם :רבקה (שד"ל).
ציד :מלא מדמותכי רובהחיות בדרך מלמהיתפסו,ויעקב הפך
כ*ו.

ידע

עשו ,כיהואאיש תם(א"ע).
שדה :גבר נפק לחקלא -א-שהיוצאלשדה(ת-א) .א יש שדהי
לטעםחיות השדה,גפן שדה,היינואיש קשהומדברי (שד"ל).
כרח .ויאהביצחק אתעשו :גם אתעשו ,אףעלפישידעבלי ספק שלא
היה שלם כיעקב .ורב ק ה אוהב ת א ת יע ק ב  1לבדו~,פני

איש

שהכירה ברשעו של עשו(ס.).
ל .הלעיטנינאמן האדם הארם הזה :הלעטנאמןהתבשיל האדם הזה
אתהאיש האדםהזח ,ומלת"הלעיטני ...האדם* תהא כמו ותפתח ותראהו את
הילד(ע .).כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדומי
עשו נקראאדום בשל מראהושהיהאדמוני ,אבלמפנישהיה עשועיף ק ר א
שת הנו בשם אדום (שדום-כמו שדום ,כגון ששתך כנחו פוריה(תהלים
קכ"%ע ,)1כי מרובעיפות לא ה" כהנער מההייהנזידולאיכולהי' לשאולעליו,
אלא קרטוע בשם מראהו (רמב"ןואב.).
י :יעקב חשב כי הבטחת ה' לאברהם
ל .8מניחכים את בכרתך
ל
*טר*%ייתן יעז זן ח') צריכהלהתקיים בבכורו של יצחק,ומכיון שעשו לא האמין
בחן ובהבשחתו לאהי' בהצעתו שליעקב שום עלבון לעשו (אב ).מ כ רה
כ 1ם כלו' לאלהר,מיד ,מכורלי חלק
הראוי לך בממוןאבי  -בממון
י
יך ,חשת"כ אתן לך הבמשכל לעדותובלכקו
תיכדרך שמצינו; ויאכלו שם על
רם
יו
כסמנן ל
הנל (בהרשית ל"א ,מיס לקיום הבריתבין לבןויעקב (רשב"ם).
ך למות :שבכליוםויום הוא מסתכן בעצמו כאשרליב .חנהאנכי חול
יצא לצוד ,וגבש יהרגוהו החיות'ויתכן שימות קודםאביו (א"ע ,רשב"ם).
י מפני"יותהקנין על דברשאין בו ממש בקשו שישבע.
ל*נ .הכעכעהלי
 *1מ כ  1ר א ת ב כ ר ת  1 1במחיר שפסקו ביניהם ולא חשש הכתוב
לצוערו,.%ס .).וים כ  1ר א ת ב כ  1ר ת  1ליע ק ב ; והמחירהי'
.
שעוב יעקב את כלנכסיאביו אשר נשארו ,שלא נהנה מהםבהייו ולאאחרי

י.
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מותוכמו שכתוב (בראשית ל"ב,י"א)כי במקלי עברתי אתהירדן הזה(אב.).
ל"ד .ויבז עשו את הבכרה
י גם אחר מעשה היתה הבכורהבעיניו בלתי
ראויה לאוהו המחיר שפסקו,ולכן התבאר שלא התאנה המוכרכי לאהיה הממכר
שוהאצלו כל כך(ם).

פ רק כ*ו

א .מלבר הרעב הראשון ,מאזועד עתה לאהיי רעב בארץכנעןבזכותו
של אברהםומידאחרי מות אברהם קרא ה' לרעב (אב .ום).
:
הזאת
ן
ו
כ
ש
באותה
ב-ג .שכן בארץ אשר אמראליך -גור בארץ
הארץ מארצותכנען אשר אומראליך לשכון בה ,אבל גור בארץ הזאת בארץ
כנען ואל תצא ממנה (על פי הרמב".)1
ג .והקמתי את השבועה אשרנשבעתי לאברהםאביך  1אין צורך
שיבטיח הקב"ה אתיצחק שלאיעבורעל השבועה שנשבע לאביה ונראה ,שזה
המאמר "והקמתי את השבועה" יחשב שבועה ,ולכן תמיד יאמר בתורה.האתץ
אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב",כי לא מצאנו שבועה ליצחקבלתי זאתו
ורצה הקב"ה להשבעלכל אחדמן האבותלהודיעשראויכל אחדלכרותעמוברית,
כמתהיהזכות כל אהד עומדתלפניו עם זרעם - ,אףעלפי שהשבועההיאשונה
תספיק פי הרמב".)1
(עי
ד .ויתבהמו בזרעך :ויתנרכוןבדיל בנך -ויתברכו בגלל זרעך (ת"א).
ה .ותורתי למוד דעת לטובת המתלמד לבדו קרוי תורה (הך"ל).
י
י ועל הבנים לא שאלוהו ,כי יאמר -בני אשה
ז .ויאמר אחתיהיא

י (רמב".)1
אחרת הםל
,
ם
ה
ר
ב
א
ה
י
ה
ש
:
ה
"
ה
י
ה
ך
ל
מ
י
ב
א
א
ל
ו
אמרת
א
י
ה
ך
י
א
ט .ו
בימי
כי
אחתי
אילוהיה הוא לאהיה שואלואיך אמרת ,כי 3ברידע בענין שרה ,אבלמלכי

ארץ פלשתיםהיו נקראיםאבימלך ברוב ,כשם שרוב מלכימצריםהיו נקראים
פרעה (רד"ק).
י"א .הנגעבאיש הזה :לרעהו  1ב א ש תד או באשתו (שד"ל).
י"ר .עבדה רבה
י עבודת שדה וכרמים/כי סתם עבודה  -עבודת קרקע
היא (רשב"ם) .ע ב ד ה ר ב הו עבדים ושפחות שיעבדוהו (א"ע).
ויקנאו אתו פלשתים,היו גם בהם עשירים ,אבל לא הגיעו לעשירותו
שליצחט ,ועשיר מתקנא בעשירגדול ממנו,ביחוד אם הואיהודי (נצי"ב).

י

ננ

י,ק1וו פירושים להורה

ט"ו.
טתמוםפיפאלושה"תחי).ם :באבניםי
כשקנאו ביצחק (על

וים ל א 1ם

ע פרי

עכשו

י"ז .ויחן בנחל גרר  :לא רצה לע 4דירתו מארץ פלשתים,כי ה' אמרלו
גור בארץ הזאת (על פי אוה"ח).
י"ת .ויקראלחןשמורג כשמות אשר קראלהןאביו :כדי שלא יוכל
אדם לערער עליהם (השב"ס).
י"ס .מיםחיי
ל
ע
ע
"
א
(
ם
י
ע
ב
ו
נ
י
פ
ד
י
מ
ת
ם :שהם
ת"א).
כ"ג .ויעל משם באר שבע :כי היה מתירא ,והראיה  -שאמר לו
הקב"ה (פסוק כ"ד) אל תירא (על פי הרשב"ם).
ו
נ
ד
ש
ח
ם
ד
ו
ק
בך שאתה מתעשר
כ"ח .ראוראינוכיהיה ה' עמך :כי
מממון אנשי הארץ(ע .).ר א  1ר אי נ ו" - :ו" במקום "ה" ,וכן (ישעיה ף
ט') וראו ראו( ,שם ל'י"ט) בכו לא תבכה (רד*ק).
כ"ט .ונשלחך כע41ום :אבימלך חושבביהוא  nmyהסד עם יצחק בזה
שנתןלו לעזוב את ארצו -מבלי לגזול ממנו תחילה את רכושו (ה).
ל .ויעש להם כהצתה :כדרך הצדיקינו להתפיס בנקל ולהמצא למי
שמבקש שלום (נצי"ב).
ל"ג .עלכן קרא שםהעיר באר שבע :ואין זו אותה באר שבע של
אברהם,כישני באר שבעהיו ,כדכתיב (מלכים א'י"ט ג') ,ויבא באר שבע
אנער ליהודה (רשב"ם) ,באר שבע אהגר ליהודה ובאר שבע בנחלתבני שמעון הן
אחת,כי נחלתבני שמעון היתה בתוך נחלת יהודה (על פי רד"ק).
ל"ה .ותהיינה מרת רוח ליצחק ולרבקה :ולאהיו מקבלין אולפן לא
מיצחק ולא מן רבקה-ולאהיו שומעות בקול יצחק ורבקה (ת"י);  1ת היי נ ה
מ ר ת רוה ליצ ה ק ול ר ב ק ה :נכתב זה להודיענו שלא היו
מצויות כל כך בבית יצחק ,ועל כן לא גילו על יעקב שבא ליטול הברכות
(בה"ס).

פ ר ק כ *ז
א .שלשהמיני ברכות הם :א) ברכות הבוראלברואיו -בהןהשפע? :לטובה
ותוספת טובה; ב) ברכות הברואים לבורא  -הן הודאה והלול ושבח:
ג) ברכות הברואים קצתם לקצתם  -הן הכנה למבורךע"י תפלה ובקשת רחמים
מה' .כרכת יצחק היתה ,איפוא ,הכנת המבורך עקבל את ברכות ה' ואתהבטחותיו
לאבקתם  -והפלה לכ' על זה( .אלתרם לא ברך את יצחק מפני שה' כבר גלח
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שיצחקיהיה היורש שליעודיווברכותיו .-ואתבריתי אקים את יצחק') אבל
המברך הוא רקכלי ואמצעי להעביר את השפע מה' למבורך,ואיןבידו לדגשיר
את המבורך לקבל את הברכות ,אםאין לגמרי הכשרה זו בטבע המבורך. .רק
יעקבהי'מסוגל לקבל אתהברכות .רבקהכיוונהאיפוא לטבעהדברים -ולרצונו
שלה'(אב.).
ותכהיןעיני
ו:מןהזקנה (רשב"ם)כמו שקרהלעלי שלאמיחהבבניו(ם).
ב .הנה נאזקנתי :נא כמו עתה (א"ע).
ק
ס
ע
ת
י
ש
בכבוד אבובזה תחול
ד .ועשהלימטעמים :רצה במטעמיםכדי
עליו הברכה(ס).
ד .בעבור תברכךנפשי:כיידעכיצריך הוא לברכתו,כי לאהיהאיש
הגון וטוב ,אבל יעקב לאהיהצריך לברכה ,כיידעבי ברכת אברהםלותהיה,
ואברהם גם כן לא ברך אתיצחק (רד"ק).
ז .ואברככהלפני ה'; אף עלפי שיצחק לא אמר אלא בעבור תברכך
נפשי,הזכירה את השם לומר אנייודעת שתחול הברכה,כי מאת ה'היא (בה"ט).
ח .ועתהבני שמע בקלי לאשראני מצוה אותך :כיוונה היא גם
להוסיף זכותעלזכויותיו במה אשריכווןלעובות כל אשריקיד
ה במצותאמו(.ע).
,
ת
ע
ד
ה
ש מ ע ב ק לי :כי גם נביאהאנכי ,ואםיש בדברים אלה
ת
ב
י
נ
ג
כ
חרי
ציוותה התורה לשמוע לנביא אמת ,אם הוא אומר לעבור על מצוה ממצות התהרה
ל פי שע ה (אוה"ח).
י*ב .אוליימשניאבי:אולי יקרבאותי אל עצמו לנשקלי ,או לשוםידו
עלפני בדרך חבה (רמב"ן).
כמתעתע :מהתלבגדולונכבדקרוי מתעתע,כמו(דבריהימיםב' לפוט"ו)

י

ומתעתעיםבנביאיו (הר"ל).

י קללתךבני:עלי ועל צווארי,כי היתה בוטחת במה שאמר לה
י"ג .על
הקב"ה ורב יעבדצעיר (רטבים).
ט"ו .החמדת :מצינו בגדים בלשון נקבה (משלי ד כ"ז) ובגדיו לא
תשרפנה (ח.).
ותלבש אתיעקב :הניח יעקב את אמו להלבישו ולא לקח את הבגדים
~בשם בעצמו,כי כל המעשה הזההי' לא לרצוןיעקב (כו"ק).
יהעזים חלבישהעלידיו; להטעות את אביו,
ט"ז .ואתעורותגדי
וכןהטעוהובניובגדיעזים -מדהכנגד מדה (צ"ה).
*
ם
ד
י
צ
מ
ם
י
ש
נ
א
י"ס .מ צ ד  :ממזוני.כעניז *ויקחו ה
(יהחמע ט')
שפרושו  -ממזונם (כרץ).
בעבורתברכני נפשך:וכי יעקב )vamlהיה אתאביו על מנת לקבל פרס?

יי

ייקוט פירושים

נ!1

קת1רה

אלא אמריעקב אומרלאבי דברים שבינו לבין ומטו שאמרלו "בעבור
י ה"נן דגושה(ח.).
 .תב ר כנ
תברכני נפשך*יחו
י
כיב .ויכחטהו ,לא אמר וימששהו כמו "וימשש לבתכי המחפש ממשש כל
כליוכלי ובודקאותו ,וכאןהיתה רק תפיסה קלהונגיעתהיד בלבד (כו"ק).
כ"ג .ושתכהו :גמר בלבולברכו(אב.).
כ"ד .אתה זהבני עשו  1נראה ,שאתהבני עשו (רטבים).
כ"ז .ויברכהו בפועל ממש .מלת "ויברכהוע בלי פרוש "במה" כוללת
י
את הברכות הנפשיות עשר נתן ה' לאברהם .אבל ,מפני ומהטובות הגשמיות הן
נצרכותלקנין ההצלחההאמיתית ,או בשביל שהןעוזרות בהשגתה או בשביל
שהן מסירות את המונעים.והמטרידים אותה -הוסיף עוד יצחק לברכו בטובות
הזמניות והגשמיות כאמרו"ויתןלך"(...אב.).
כאח .ויתן לך האלהים :יצחק נתל את ברכותיו בשם אלהים ,שהוא מדת
תוין לומרשהיו ברכותיו על תנאי ,כפי הכנת המתברכים  1בהיותם טובים
וישרים בלבותםיזכו להק ואם לאיהיוכן ,לא תחולנהעליהם .גם מהצד הזה לא
היי אפשרשתחול ברכת אברהםויצחק על עשו (אב).
כ"ט .ארתך ארור :כל אחד מאורריך ,וכן מברכיך ברוך  -כל אחד
""ברכיך (א"ע).

ל"א .יקםאבי :שהיהמנמנםאחראכילתו(ח,.ס.).
ן
מ
מקצת
י ברכה .:עכבת ברכה לחלקיו עכוב
הכלל
ל"ו .הלא אצלתל
קרוי אצל ,כמו (במדברי"א ,כ"ה) -ויאצל מן הרוח אנטרעליו ,עכב מקצת מן

הרוח אנטר מופיע תמיד על משה ונתן עליהם ,ומזה נקרא כל זכר מובדל מן הכלל
בין במקוםבין במעשה א צי ל (הר"ל).
ל"ז .ואתכלאחיו :קרוביו,בני ישמעאל וקטורה (עלפיח.).

ל"ט .משמניהארץ ...ומטל השמים :באן הקדים משמני הארץ לטל
השמים ,ובברכת יעקב הקדים מטל השמים למשמני הארץ (בה"ט).
י ונטר עשו דבבוליעקב -ויטר עשואיבה
מ"א .וישטםעשו אתיעקב
*הב ח"ק .ויש ט ם עשו את יע ק ב על ה ב רכ ה א ש ר
ב ר כ  1א ביו ולא על הבמרה שלקח ממנהכי ידע עשו
בעצמו
י
ה
ש
השזהלציאמה(יח.יקרב 1ימי אבל אבי ואהרגה
א ת י ע ק ב א חי  :אפית אם עלידי הצער ,האגרום לאבי בהרעת אחי
להרה אתיעקבאחי(ע"פע.
אקרב אתימי אבלאבי --.לאימנעזה
ותקראליעקב למפמינישנתחבא יעקב מפחדומצו והלוךמ"מבח"
וץ
מ"ב .ותשלח
י
לעיר הוצרכה רבקה לשלוח אל המקום פטר הוא שםכדי לקרואלו(בחיי על 5י

י

מז

ב ר א שי ת

מ"ג .אללבןאחי חמנה :ולבןהיה גבורחיל,ויצילהו מעשו (אב).
מ"ד .ימי
ם אחדים ,שנים מועטות כמו;ימים תהי' גאולתו (ויקרא כ"ה

מ"ד-ס"ה .עד אשר תשוב חמתאחיך -עד שוב אףאחיך עד חשר
תשוב המתאחיךעל הברכות,עד שוב אףאחיךעלהבכורה,ועלכןהזכיר הכתוב
שתיחימות (עלפי צ"הואב.).
מיה.נמלחתיולקוותיך משם:אחרי שתשובההימה הקשהעודתתעכבעד
שוב האף הקלמהחימה ,וכשאראה שגםאפו שב ממך אשלה ולקחתיך משם (הר"ל).
למה אשכל גםשצניכםיום אחף .כי הקרובים או השופטיםימיתו את
הרוצח (שד"ר).

י

פרק כ * ח
ה .אםיעקבועשו;שלטובת שניהם נתכוונה ,כדכתיבי למה אשכלגם
שניכםיום אהד(ח).

1י צ א

י
 .ויצאיעקב מבאר שבע :והנה הכתוב לאהזכיר שהלךיעקב לבאר
שבע ,אלא מתוךשהזכיר *ויצא" אתה לומד שהלך לשם ליסול רשות מהשם
יתברך אםילך לחרן כאשרצוועליואביו ואמו ,ודעכי לולא שרצה ליטולרויות
מהקב"ה היה ראוי לומרויצא יעקב מחברון ,כי שם גרו אברהם ויצחק חמם
נטל הברכות (עלפיבחיי).
.
ם
ו
ק
מ
ב
ח
ק
י
ו
.
.
י"א .ויפגע במקום.
.
ב
כ
ש
י
ו
.
.
.
ם
ו
ק
מ
ה
.
לפי
מאבני
,
ם
ו
ק
מ
ה
שעתידים להיות שלשה בתים באותו
והם :הבית אשר בנה שלמה,הבית
שבנועולי בבל והביתיהמר עתידלהיות -לכן הזכירה התורה כאן שלש פעמים
שם "מקום" .ויפגע במקוםוילן שםכי בא השמש  -רמזלבית הראשון ולחורבנו
(בי בא השכהו).ויקחמאבני המקום  -רמזלבית השני שלא תהיינה שם כל
מתנות ה' בשלמות(שאבני המקום -הי
א כל אבני המקום); וישכב במקום
הההא  -רמזלביתהשלישי ,כיבו תמו' המנוחה והנחלההאמיתית(אב ,.צ"ה,
בחיי ,מ".)3

ורה

,קק1ם

י"א.
וא"ע).

פירושיק פתירה

ויקח מאבני המקום :לפי הפשט לקח אחת מאבני המקום (רשב"ם

י"ג .אברהם אב"ך :יעקבהיה בנוהרוחני של אברהם (ה).
י"ד .והי'זרעך כעפר הארץ ופרצת :אחרשיהיה זרעך כעפר הארץ
וגהשיהיו בתכלית השפלות  -אז תפרוץ את כל גבולות הארץ אשר אתה שוכב
עליה; -כי אמנם תשועת ה' העתידה תהיה אחר רוב שפלות ישראל בגלותם
שטר כמוהו לאיהי'(ס.).
והיה זרעך כעפר הארץ :המשילום לעפר הארץ ,כי כשם שעפר
הארץ מצמיהפירותלהחיות את האנשים במובןהחמרי ,כךזרעו של יעקביצמיח
פירותרוחנייםכדי להחיות אתמיןהאנושי במובןהרוחני (על פי כו"ק).
,
ג
"
י
ופרצתימה וקרמה וצפנה ותכה :ובאברהם הוא אומר(:לעיל ,י"ד)
צפנה ונגבה וקדמהוימה,כי אברהםהיה הולך בדרומה של ארץ ישראל ,שנאמרי
הלוךונסוע הנגבה ,ולכן נאמר צפונה תחילה שבא ממנו ,ואחר כך הנגבה שהוא
לפניו ,אבליעקב הלך למזרח שנאמר (ברב"טית כ"ט ,א') וילך ארצהבני קדם,
לפיכך אמר ראשונה מהשהווואחריו שבא ממנו ,ואחר כך קדמה שהואלפניו
ז
(שד"ל)1 .נ ב ר כ  1בך 1 ...ב רע ך ויתברכון בדילך ...ובדיל בניך-
ונברכו בגללך ובגלל זרעך (ת"א).
חז .וירא ;אין זה דומה למה שנאמר לקמן (ל"ב ,ח') ויירא יעקב ,שהוא
יראת הנזק והפורענות ,אבל לשון "ויירא" כאן הוא לשון יראת הכבוד
והרוממות (כו"ק).
י"ח .ויקח את האבן אשר שם מראשותיווישם אתה מצבה :אף על
פישאיןעושים מזבח מדבר שנשתמש בוהדיוט - ,בבמה מותר (בה"ט על פי
זבחים קט"ז ע"ב
אתה).מצבה:
_ ההפרש בין מצבה למזבח; המצבה אבן אחת,
ויקים
והמזבח  -הרבהאבנים; המצבה תעשהלנסוךעליה נסךיי
ןוליצוקעליה שמן
לא לעולה ולא לזבח ,והמזבח להעלותעליו עולות כתלמים (רטב".)1
ה אלהיםעמדי :ה' אמרלי "אלהי אברהםאביך ואלהי יצחק*,
כ .אםיהי
אבל אם הואיהיה גם עמדי,היינו לא רק בשביל אבותי ,אלא גם בשבילי ,ויהא
שמו נקראעלי כמועלאבותי( ...עלפי צ"ה).
כ"ב .והאבןהזאת...יהיהבית אלהים:היינו. ,מקומהיהיה בית אלהים
(ח).
,
ת
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ש
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:
ר
ט
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מ
כ4ב.
והיינו
שתי
חומש ,ומכאן למדו המבזבז אל יבזבזיותר מחומש (כחק).

י

י

בר אשי פ

מר

ק

מט

כ*ט

א .והבאיעקברגליו :קשההיה לולהפרח מהמקום הקדושהזה ,אבל
הכריח את עצמוכדילקיים את מצותאביו ואמו (על פיע.).
וישאיעקברגליו :הנהכשילך אדםמדעתו אלמקוםמכווןאליו יצדקעליו
שהואנחטא אתרגליו,אבלכאבנריסע מא~זה:מקוםמפנישאין שם מנוח לכף הגלו
יצדקעליו שרגליו נושאותאותו(ס).
י הבאר :והאבןעלפי הבארהיתה גדולה
ב .והאבןגדולהעלפ
)-oY[e
י הבאר :בני ארם לאויתרו זה לזה אף במשהו ולח
והאבןגדלהעלפ
!
ם
י
מ
לקחת
האמינוזהלזה;הן אחד
ה
ז
מאשר
ר
ת
ו
י
ל
כ
ו
י
ל
י
ב
ש
ב
ה
ת
י
ה
אבן
השני
גדולה עלפי הבאר ,כדי שאף אחל לאיוכללהגיעלמיםבלי האחרים(ה).
 .וגללו:רועי העדרים (א"ע).
ג
ד .אחי :למד לשונו לדבר בלשון אהבה ורעות עלכן קרא לרועיפשלש
הכירםמעולם בשם:אחי(נצי"ב).
בשם
אבי אביו כי הוא בכבר
ה .הירעתם אתלבןבןנחור 1הי'ידוע
מאביו (רד"ק 1רפב".)1

י.

הןעורהיוםגרול:הצדיקימאס אתהעול גםכן אלאחרים (ס.).
ח .לאנוכל:נעריםהיוהרועים אבליעקבא"שגבורהיה -וגלל(ריב-פם.

י .בתלבןאחי
כמהאמוואתצאןלבןאחליהואדימעו- ,ויכשלקמהאתצאןלבןאחי

אמו:הזכיר הכתוב פעמים "אחיאמי"
שהשתדליעקב
כי
בצאןלבן להשקותם ומהשהיה חומלעל רחל לא  rwyלכבודלבן (וגם לא מפנו
שהתעוררה אצלו אהבה לרחל) אלא רק לכבודאמו (כו"ק עלפי ר"ח).
י לאה רכות :נאות (רטב-ם פלפי ת"א).מפני רכותןהיתה השמש
יעז .ועינ
יכולהלהזיק להן ,ובשבילזה לתהיתה רועה את צאןאבי' (ע"פ הרמב".)1
כ .ויהי
ובעיניוכימיםאחרים'.:לאחר שהשלימםהיובעיניו קצריםהטיוב
אהבהאליה (בה"ס).
כ"א .הבה אתאשתי ,סמהשהוצבךיעקב לשאול אתאהבתו נראה 8*812
לבן מתרשל כדבר ,ואף שעברו כברשבע השנים לא הקדים להביאאליוא"נ
אשתו ,אלא עשהכאלו שכחהתנאישביניתם עדשיעקב הוכרחלהזכירו(ישיר).
י נגמרוימיעבודתי (ת"א).
כימלאוימי:ארישלימוימיפולחני -כ
כצח .וית
ה
א
ר
נ
ןלו את רחלכתולו לאשת:
ו
י
ה
ה
א
ל
ו
שרחל
משותי
נשינהוגויאיןבניומתיחסיםאחריוכי אםאחרי"GWולכד נשנקיעקב
(ב*פ-5
בפרהסיה(:פלפי ציה).
ויתןלו את רחל בתו %לארוה.:פעמים .לף ,כי את רחל -ההד נתך לל

') DIPפירושים (תו

'נ'

 .ל"א .כישנואה לאה לאשנואהממש,אלאפחותאהובה מאשר רחליעל
,

פי צ"הופ"ב).

 .שרק ל.
י א) על
ב .ויחר אףיעקב ברחל:מפני שני דברים כעס יעקב על רחל
שהיא פנתה בבקשהאליו ולא אל ה' (ראה ת"א) 1ב) עלשהיא אמרה האם אין
מתהאנכי -כישני תפקידים לאשה -להביך להשכילולעילותמעירים טובים
כמו האיש ,ולהוליד ילדים ולהיות להם 6ם,ומי שנמנע ממנו למלא את
.הלפקיד השניחייבעדיין למלא את התפקיד ההששון  -ועיקר תולדותיהם של
,צדיקים הם מעשיםטובים (עלפיע .).ה ת ח ת אל ה ים אנכיי האם
ממני צריכה את לבקש,הריעליך לבקש מה' (עלפי ת"א).
ה .וקולר ליעק
ב בן :הזכיר בכל והצפחות ל"יעקב*להגידכי הוא חפץ
ומודה בהםואיננו נקרא לו בן האמה ,רק בן ליעקב כבני הגבירות המתיחסים
חליו ,ואמר בלאהבןחמישיובןששיליעקבבעבוררבויהבנים לשרכי בכולם
יחפוץ ואת כולם יקרב ,ולאהזכיר בשהרוניםכן (רמב".)1
 .1דנניאלהים :ראתה רחל אמנו בלבה,כימפני חטאה נמנעה מלדת'כי
היא ידעה שלאה היתה שנואהבעיני אישה ,ולא השתדלה לקרבהואליה ,כמו
שהיי ראוי לעשות לאשה כמוה (כו"ק עלפיע.).
י 3ן :והנה הסכימו הגבירות בדבריהן אלהשתהיינה השפחות
ויתןל
משוחררות ,וזה באמרושיהיו בני השפחות להן לבנים ולא לעבדים  1לפיכך לא
,

שעבדו בהן כמו ששעבדה שרה את הגר בהסכמת אטטה כאמרו " 1הנה שפחתך
בידך*,ובכןהיו כלםבני יעקבליס-סו 1והפך זההיה נישמעאל כאמרו .כי
ביצחק יקרא לך זרע"(ס).
י*ד .דוראים:תיו עשבטוב-הריחוטוב אלהתולדה(ם).

י

 .3הפעםיזבלניאישי :מרובהבנים לאיספיקלי אהלי וצריך לאספני
עמו באהלו (בה"ס) .כי י ל ד תי ל  1ש ש ה ב ני ם רק בבן
השלישי (*כיילדתי לו שלשה בנים") וכאן בבן הששי מסכמת לאה את מספר
הבנים,כי כל שלשה בנים הם דגלמיוחד (פלפיע.).
כ*ו .אשרעבדתי אתך בהן :שב אל "נשי* (א"ע)4 .פ גם אלילדי,
והכונההיא,
שעבדתיך בהן ארבע עשרהשנההריהןשלי ,האכללהמויכן
"nRD
עמי לאיזה מקום שארצה (רטבכן).
כעם .אתהירעת את
ע3דתיך1אין פהצורך בנחשן - ,אתתיודע
wה.
(w
שעבודתי גרמה לך אתהעתיר
~ על 5יפ.).

י

נ8

פואטית

לא תתןלי מאומה :מ מךחיננירוצה לקבל מאומה -ומישלםלי

ל"א.
,
אתשכרי ואתהצריך רק לתת את האפשרות שתחול ברבתה' במעשי ידי
(על פיפ.).
ל"ב .הסר משם כל שה :הקטנים ,ולא הגדולים ,למעןי%יוז קצתם
בדומהויפלו לחלקי(ם.).
ל"ג .ביוםבוחר :בכלזמן שתרצה (שד"ק).
ל-ה .ויטרביום ההוא אתהת"תים :קטניםוגדולים(פ.).
ל"ו .ויקחלויעקב מקל לבנה :לבן שנה אתהתנאי שהתנה אתויעקב,
ויקח לא רק את "כל שה נקוד*,בי אם גם אתהתישים העקודיםוהטלאים .באופן
כזהמנע בעדהולדם שלנקודים וטלאים בדרךטבעית6 ,השהי' בנגודלתנא.
שבינולביןיעקם.והואיל,ואין סומכין על הנס* מכרח היהיעקב להשתמחו
באמצעיטבעי אחר% ,וגם חלשיותר(ה .עלפי אב).
ליח .ויחבונה:חציו לשון זכרוחציו לשון נקבה ~*ש והרשב"ם).
לים ויהמו הצאן :לא חשלזמר עלרביםלשון זכר ,כמו ~ופטים כ*או
כ"א) אםיצאובנותשילו(ח.).
מ"ג .ויפרץ האטט :פרץגבול ההצלחההרגילה במלאכתמרעי
ןהצתו(ס).
כשפחותועבדים :הקדים פה שפחות מפני שהן מסוגלותיותר מעבדים
לטפל בחליבת הצאןובגיזה (נצי"ב).

פ רק ל * א
א .ואטמע אתדבריבני לבן :ורק אח"כ הוא ראה אתפנילבןוהנח
איננו אתו כתמול שלשום .כמו שלבו לא כבד אתאביו וקפץ לענותלפניוהזויען
לבן ובתה"ל*) כך כנראה לא כבדובניו אוחו בדברו ביעקבלפני שאביהם שנה
אתיחסואליו(ה).
ה .ויאטר להן; לאהגיד להן טה ששמעמבני לבן ,כי לא רצה לשלוח
מדניםבין אחים (יש"ר) .כי איננו א לי כ ת מ ל ש ל ש ס,כחושב
ובישבידימשלי 1ו א ל הי א בי הי ה ע מ ד  ,וא' יתברך נתן
לי כל 5ה12בידיהמאגתתי מלבןמאומה(ס.).
ם .את מקנח אביכם :ב"מ*(ח.).
י*ד .ותקן רחל ולאה :חז"לאומרים שרחל חטאהביהשענתהלפנילא"ע
אחותההבכירה ,ובשל חטאהזה קדם מותה למות שה(.01
י*ז .ויקםיעקב:תפני שהדבר ה" עשהלוויצרך להתגבר כמולעיל ש"ב
ג'המהלו מ*ו ה' %צי"ב).

י

נב

שקיט פירושים קת,רה

נ ,ויגנביעקב את לבלבן :שלא הראה לו שהרגיש כלל במה סקבל
עליולשוןהרע ובמה שלאהיופניועםיעקב כתמול שלשום; הא ר מי :וזה
שעה,מפנישוהיהלבןארמי בעל מרמה ,באופל שאםהיה מרגיששידע יעקב דבר
מה מזההיה סופר כלצעדיו ולאהיה אצל יעקב דרך להמלט(ם).
עלכליהגירלוכיבורח הוא :עד שגם לבו של לבן לאהגיד לושיעקב
פי אב.).ויגנב יעקב את לב לבן; התורה קראהגנבה
בורה(
עיהגיד ללבןכי בורח הו,11כי ראוי היה לו ליעקב שיגיד ללבן הליכתו
על בלי
והיה לו להשען על אלקיו (צ"ה ,מ"ב).
כ"א .ויברה :מלת הבריחה מראה על סור האדםמאיזה מקום באיןרודף,
אלא מדאגתהיזקעתיד בלבד; אבל סור האדם מן המקוםמפניהיזקהוהאומפני
רודף יקראניסה(ס1 .).יע ב ר א ת הנ ה ר ;.הוא פרת (רד"ק עלפי ת"א).
כ"ז .ותגנבאתי :שגנבו כלו ,ולא לבו לבד ,ובזה רמזעלגניבת בנותיו
פי צ"ה).
ונכדיו שהם עצמו ובשרו(עי
כ"ח .עתה הסכלת עשו :אעפ"י שכל מעשיך הם מחוכמים אבל
עתה( ...נצי*ב).

כ"ט .לעשות עמכם רעה :אמר "עמכם* בלשון רבים,כי הרשע הזה
הבהמת לא כסתהפניו להתהלל ברשעתו לאמר לולי הוזהר מה' ,לא על יעקב
לבדו היה מתאכזר כי גם עלבנותיו עםיוצאי חלציו (כו"ק).
ה:כי חשב שגנב אותם אחד מעבדיו לעבדם ולהזור לסורו,
ל"ב .לאיחי
ובזההיהחייבמיתה (כו"ק עלפיע.וט.).
ל"ו .ויחרליעקב :לפי שלא האמיןלו נמשש את כלכליו .ואעפ*י שיעקב
אמרלו; "הכר נא" הי'לבןצריךלמנועעצמו מזה מדרך המוסר (רד"ק).
ד
ג
נ
ל"ז .שים כהנגדאחידאהיך :סדר טענותיך ודבריך עמי אחי
ואחיך,ואחי יעקב הםהרועיםדיבר האנשיםשהיו עמו (רד"ק).
מ"ג .הבנותבנתי :מאחר שראה לבןשאיןלו טענה כנגדיעקב התחיל
לרצותו ואמרלו !וכי אתה סבור שלרעה באתי אחריך ? והלא הבנותבנותי
והבניםבני -ובי אעשה רעהלעצמי ולבשרי? לא באתי רק לכרות ברית
שלום לכה ונכרתה ברית (ב"ש).
הבנותבנתי~ :מה זה יראת פן אגזל אותן מעמך,וכיגזילה היא אם אקח
מה שהוא שלי; והצ אן צאני; ומה אתה מתרעם בהחלשי את
מקטורתך ? הלא כל הצאן ובתחת שיך הם ~,לק ורק בתחבשות מרמה השגתם,
ולא מןהדין; והחלפת התנאיםבינילבינך שנה שנה איןזו החלפת משכורת
שנתחייבתי בה ,רק החלפת מתנה אשר מטוב לבב נתתי לך  1 1כ ל א ש ר
א ת ה רו א ה לי הו א  :ובאמת חפרם כליך למצא בתוכם מה
-

י

2ג

ברא שי ת

לאינו שלךהיה ללא צורך /כי הכל שלי ,ולאהיה לך גם לדאוג פן אוגלתך
י אםהייתי עח2ה זאת ,לא היה בזה עול מצדי ,כי כביאתך %
ריקם,כ
יציאתוןבידים ריקניות באת אליובידים ריקניות היית יוצא ממני; ואמר,
לבנותי מה אעשה לאלההיוםאולבניהןאהגרילדו :כאדם שישלוטינא בלבו
 %בנותש על שמרדו בו הטמעו לקוליעקב לברוח עמו בהחבא ,וכמצטער על
ושהוזהרמהילבלישהוות להםרע ,והוסיף את המלה "לאלה* בבוז ושנאה,וכן
הוסיף *אשר ילדו*כאילו הםבניםנריםלו ,ובאמרו "היום* גלה,כי רקהיום
לאיוכללומדות להם רעה ,אבל למחרתו  -עברתו שמורה להם ,וככתוב
בספרהישר ,הואעווור את עשו לצאת נגדם למלחמה (עלפי כו"ק).
מסד .ושתה לכה נכרתהברית :אחרי שהרשע הזה העז להצדיק את
עשמו בכלאויבותיו אשר עשה ,הואהציג אתעצמוכרודף שלום ודואג לבנותיו
(עלפי כדק).
נ"א .אשר
י ,אףעלפישיעקב הקים את המצבה ,והתז אמר לעשות
ת
י
ר
י
ק
ו
ס
פ
(
הגל כיון שלבן אמרליעקב
מ"ד) לכה נכרתהברית,ויעקב עשהלפי
דבריו,הריכאילולבןירהאבני המצבהוהגל (רד"ק).
נ*ג .אלהי אביהם:דברי משה -כל אחד נשבעבשלקיאביו לשד"ר).
ניד .לאחיו :של לבן(נםד*ל).

פ רם ליב
א .וינשקלכניו:לבניבנותיו(בה"ס).
ויברך אתהם :כבר אמרו אל תהי ברכתהדיוט קלהבעינך ,אמנםסיפר
ברכתלבןלבנותיו להורות שברבת האבאהגר היא עלבניו בכל נפשובלי ספו
ראויה שחושל(ם).

1ישיח
ד .ארצהוששיר :ששמע ששםהיה ,אבל לאה"ה שוכן שם עםביתו3,י
בארץכנען הקתביתועדיין ,כמו שכתוב (ל*ו ו'-ח')ויקח עשו אתנשיו השתבניו
חשובנהגיו...וילך חל ארץמפני יעקבאחיו ...וישב עשו בהרשעיר (רד"ק).
שיה אדום :במו ארץ אדום ,כגון

(ב'פג רד"ק).

1

השבה משדה מחשב (רות

אן)

נד

,יקוט פייוש,ם מתזיה

שמונה פעמים
שקרא(חי)ע.קבלעשי
מלוך מלך בישראל

וע לארני לעשוי בפרשה  1תטמא
אדוני ,וכנגדן מלכו שמונה מלכים באדום/לפני
,
ה
י
ר
כ
נ
קשה
ם
י
ת
ע
ב
ש
עם לבןגרתי :קשהלהיות גר בכל ארץ
ל
ב
א
להיות
גר אצל לבן! (ה).
ח .וייראיעקש מאר :נפל פחדבלבבו .ו צ ר ל ו :היה צר לו על
זה שנפל פחד בלבבו (נצי"ב) .ויצר לו  :כי לאידע מה לעשות;
שאם היהיודע ברור שכוונותיו לרעה ,היה מבקש לעצמו צר הצלה :לברוח
או ללכתלערי המבצרמפניו ,אבל עכשיו ,שמא אינו בא אלא לכבודו ,ואם
יברה ,יראה לו דרך שנאה .לפיכךהיהמיצר ,שלאה"היודע מה לעשות :לברוח
או לעמוד (ב"ש).

י

ויהץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמליםלשני

:
מחנת מחנה אחד כלל אתנשיוובניו וקצת אנשי מלחמה ,והמחנההשגי -
ההולך ראשונה -כלל את המקנה ההרועים וקצת אנשי מלחמה( .פ).ועלשני

המחנותהאלוהוא אומר (פסוקי"א) ועתההייתי %4ני מחנות (על פיע.).

י"א .נזמנתי מכל החטרים ומכל האמת אשר עשית את עברך:
החסדים והאמת שעשית את עבדך גרמו לכך שערכי יוקטן משהיה :כי
במקלי עברתי את הירדן הזה :או הייתי עני וחסר
כל -ובטחתי בה'ועברתי אתהירדן בשמחה(.וישאיעקב את רגליו) ,וע ת ה
היי תי ל ש ני מ ח נ  1ת
י ועכשו יש פחד בלבי ,והוצרכתי לבקש
ו
ת
נ
ו
ו
כ
את
;
ת
ו
נ
ח
מ
ואין
להגיד
תחבולהכדי להנצלמאחי ,ולכןחציתי עמילשני
בזה את רוב עשרו ,כי לא לרבוים חלקם לשנים ,אלא לצורך המלחמה ,ואף אם
היהמחנהו קטןהיה חולקו לשנים (עלפי יש"ר).
י"ב .והכני אםעלבנים :והכהאותי זהכה גם אם על בנים (ע"פ א"ע).
 1ה כני א ם ע ל בנים :לא היהירא שמא יהרג ,שהרי הבטיחו
הקב"ה "ושמרתיך בכל אשר תלך" ,אלא ירא פן יהרוג עשו אתנשיו ואת
בניו (ח ).ובזה יכה גם אותו תהו "והכני" (על פי ס 1 .).ה כ ני א ם ע ל
ב ני ם :והכני מכת אם על בנים ,מכה אכזרית ,כמו (הוגמעי' ,י"ד) אם על
בנים רוטשה,וכן (דבריםי"ס ,ו') והכהו נפש  -מכת נפש (שד"ל).
י"ד .מן הבאבידו :סמה שהוא ברשותו ולא מסה שאינו ברשותו -הוא
שלח לו רק בהמות ,ולא עבדים ושפחות ,כי את אלה אין לו רשות להוציאם
מביתו ,אשר בו התרגלו להיות בכלל עובדי ה' ,ולהכניסם לבית עובד
אלילים (כ~"ק).
ייפגע1ך עשואחי ושאלך :אם ישאלך ,אז תאמרו לו ,אבל אם
י"ח .ע
לא "%אלד ,תלכו לדרככם ולא תתנו לו מאומה (בה"ס בנפם הרא"ש).

 :ר א שי ת

נה

י"מ .ואטרתלעררךליעקב :צוה שלאיראה השליח את עצמוכמכיר את
עשו הפלוחאליו ,פן יחשוב עשושידע יעקב שהוא הולך לקראתו ושלחלודורון
מהמת יראה ,אבל יראה השליח את עצמו כמו שליח לשעיר וכבלתי מכיר את
עשו (ס).
כ .גם אתהשני גם אתהשלישי גם את כל ההרלכים :כי חמשהיו
שם ,ה' עדרים:עזים ותישים ,רחליםואילים ,גמלים ובניהם ,פרותופרים,
אתונותועירים (א"ע).
במצאכם אתו :אם ישאל אתכם (שד"ל).
כ"ג .ויעבר את מעכר יבק :לראות אם ישל לעבור המים ברגליו
וכאשר ראהכיכה (כ"ד)ויקחםויעבירם את הנחל(בחיי).
מעברי1ק :גבולבגי עמון מצד צפון ונקראהיוםואדי זרקא (נ0ד"ו).
ב"ו .ותקעכףירךיעקב :אףעלפישהבטיחו הקב"הח2מרתיך בכל אשר
תלך,הזיקו המלאךלפי שנתירא מעשו(ח.).
,
'
ג
כ"ח .מה שמך :לפתיחת הדברים ,כמו (בראשית ט) ,איכה,כייודע
היה המלאך מה שמוכיון ששולחאליו (יש"ר).
ל .למה זה תשאללחומי :שאני מנוצח ,ודרך העולם המנצח מפרסם את
שמו ,אבל המנוצח מעלימומפני שהוא מתביש (מ"ב).
ל"א .כיראיתיאלהים :ארי חזיתי מלאבא דה' -כיראיתי היאך
אלהים (ת"א).

פר ק ל * 1

ב .ואת לאהוילרי
ה אחרונים:איןפירושו אחרונים ממש ,רק קראם
אחרונים כנגד הרשמונים (יש"ר).
ג .ויפוצחו ארצה עו1ע פעפים; בהתפללו לפני ה' ,כי לא כתוב
שהשתחוהלפני עשו (על פי זהר ובעקבות ת"י).
ד .ך15כו:דמעותיו של עשו מראות ,שיש גםבו דבר מה מנשמתו של
אברהם ,והרגש האנושי יכול להתעורר גם בלבו -ולו רק לעתים רחוקות (ה).
וי בכ1ז שניהם בכו ,בא ללמד שגם בלב יעקב נתעוררה בשעהזו אהבה
לעשו; וכן לדורות :בשעהשבני עשו מתעוררים ברוה טהרה להכיר אתבני
ישראל ומעלתם  -גם אנחנו מתעורריםלהכיר את עשוכיאחינוד"א ,כמושהי'
רבי אוהב אמתילאנטונינוס(נצי"ב).
י אלה לך ,שאל עלהנשיםועלהילדים וענהיעקב :הי ל די ם
ג .מ

נו

קשט פיוטים (תירה

אש ר חנן אלהים את
עבדךי
הילדים ,ולכן הןנשיו (על פי הרמב")1נ

וממילאהבין עשו שהן אמות

ז .ואחר נגשיוסף ורחלוישתחוו :שמואלהנביא אמר על שבטבנימין
"כי רזות שבטי ישראל אתה בטאו ,י"ז) והיה יחוס בנימין שלא השתחוה
לעשו( ,שאול ,המלך הראשוןלבני ישראל ,הי' בהעבטבנימין) .וידוע באגדה
שמרדכי התפארלפני המן שההא מזרעבנימין אשר לא השתחוה לעשז (נצי"ב
על פי מ"ב) .קרש הקדוחיםהיה בחלקוועלבנימין (על פיפ.).
יחננ,אלהים :ולא תמצא בעשו שיזכיר את השם יתברך כלל
י"א כ
1

(בחיץ.

י"ג .ומתוכל הצאן; דרך חמלה,נוהיהלולומרומתוכולם ,אבל לאיאמר
כן עלהילדים (רמב".)1
יעד .לרגל המלאכה :המקנה נקרא כן ,כמו ושמהשל א' ט"ו ט') וכל
המלאכהנמבזה ונמם אותההחרימו (שד"ל עלפי רד"ק).
,
ן
ו
ח
י
ס
י" .1םכ ת :סכות היא בעבר הירדן מזרחה במתות
והוא המקום
הנזכרביהושעי"ג כ"ז ובשופטים ה' ה',ויש סכות אחר אצל מצרים ,בכתוב
במסע הראשוןויסעובני ישראל מרעמסס סכותה ושמותי"ב ל"ז) (שד"ל על פי
הרמב")1ומפני שהוא קרובלשעיר ,פחדעודיעקב מעשו,ועדהיותו בארץכנען
לא שקטלבו,ולכןכתוב(י*ח)ויבאיעקב שלםעיר שכםשהזר בארץכנען (על

פי הראב"ד.
ק
ל
ח
את
,
ה
ד
ש
ב
י*ט.
:
ן
ש
ו
חלקת
השדה
ה
ז
ר
י
כ
ז
ה
ו
ב
ו
ת
כ
ה
להו
כחלקדיע כי
מעלה גדולה יש לארץ ישראל,ומי ש" 2לו בה חלק ,דיבוב הוא
לעולם
הבא (א"ע).
י*ט-כ .ורקן...ויצב :לא רצה להציב מצבה ברשות שאינה שלו (כו"ק).
כ .ויקראלו אלאלהיישראל :ה' קרא שם ליעקב,היינו באהלו נבחשת
מהשם יתברך (כו"ק עלפי הרלב*ג) 1שם נקרא שמו שלה' גםעליעקב,כמו
שנקרא קודם על אברהםועליצחק אלהי אברהםואלהי יצחק (ע"פ צ"ה).

-

פר ק ל *ד
יעז .ולקחנו את בתנו והלכנו :הםהיו מדברים בעבור אביהם (א"ע) או
יהיה בתנו סמו אחותנו ,וכןמצינו ביורם בן יהושפט למבים ב' ח' ,י*ח)כי בת
אחאב היתה לו לנושה ,ואחאב לא היתה לו בת ,ופרושו אחות אחאב כי בפסוק
כ*ו ל2ש קראאותה בתעמרי ~חיץ.
ת
ו
מ
ה
ב
ה
בהמתם
כ"ג .מקנחםוקנינם וכל
:
אשר בעדרים בשדה הם

2ז

ב ר א שי ת

יקראומקנה ,ובהמותיחידותבביתאי
ן שמן מקנהויכנסו בב" %כל בהמתם' (על
9י הרמב"ן) .הל א לנ  1ה ם והנה הם חשבורעהעליעקבובניו (א"ע).

י

כ"ה .כהיותםכאבים :שכאב להםויתחרטו עלהמילה (מ"ב) .כייראו
מאחיהםהכנענים פןיבואועליהם למלחמה על אשר עזבו דתם,והחליטוכי
אחרי שיתרפאויהרגו אתבני יעקב,ו"2נודעלבני יעקבמפידינה אשר שמעה
פעילכסךפ,רוהליכשןרק)ר.בושמעוןולוי מה שעשו ,בי הבא להרגך תשכם והרגו (כו"קעי
ויקחושניבנייעקבשמעוןולוי :שמעון היה אז בןי"ג שנה וארבע
חדשים ,ובחיק1 .י ב א  1על העי ר ב ט ח  1ועלו על קרתא דההם
יחבא לרחצן -ויבואו עלהעיר שישבה בטח (ת"א).
כ"ז .בנייעקב :שארבני יעקב (שד"ל על פית"י).
הף
העיראיטר טמאו:כי לולאהי' דבר כזהבלתי נמאס אצלם ,לא שכד
?רפהכן(ם).

פ רק ל* ה

*

א .ויט
ב שם ועשה שם מזבח :יתכן שצוהו לשבת שם תהילה להטהר
מטומאת עבודתאלילים או מןהחללים שהרגו ואחר כך יעשה המזבח (על פי
הראב"ד).
וני
ב שםועשה שם מזבח:לכוון דעתך קודם שתבנה המזבחכענין אמרם
,541חסידיםהראשוניםהיושוהים שעה אחת ומתפללים כדישיכוונו את לבם
למקום(ם.).
ג .הענהאתי :דקבילצלותי  -שקבל את תפלתי (ת"א).
ד .באזניהם:באזניאלהי הנכר (ב"ש).
ו
 .לוזה אשר בארץכנען:כי יש לוז אחרת במקום אחר בארץ החתימי
ראהשופטיםא',כ"ו(ח.).
י אם גם ישראל (א"ע).
י .לאיקרא חטמךעוריעקב :לבדו,כ
י אם ישראל :יעקבשני שמותהיו לו ,ולכן נקרא עלשניהסי אבל
כ
אברהםהיהלו רק שם אחד שתוקן ,ולכן נקרא משם הזילך רק אברהם "%ש4
י"א .פרה ורבה זוהי ברכה ,ברוברב"טיתא' ,כ"ב (א"ע).
י
י*ב .ואת הארץ אשרנתתי לאברהם וליצחק לך אתנטה 1כששר
נחתיה להם בשבועה כך אתנדה לך בשבועה וזהו שאומר בכל מקום והער
נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב (על פי הרמב")1זהענין לא נתינה ממש ,אלא
שתהיה הארץ שלו במתנה באופן שאם ירצה לכביצה איננה ג %בירו ,אבל
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(רד"ק).
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י"ז .אלתראי:שיהיההילד נקבה,מפני שחבלי נקבהמרובים משלזכר.
כי ג ם ז ה לד ב ן! אףעלפי שחבליומרובים  -גם הוא זכר(ם.).
בנימ.ין
י"ח .בנימין :בוימים ,ה"מ בן זקפים (על פי
הרשב"ם"
חביב כמו הימין (רד"ק).
בנהרן :מכלבנייעקב תלד רק בממק בארץ הקדחנה (אבן.
ו על קברה (על פי א"ע).
כ .על קמרתה:היינ
כ"ו .אשרילדלושפדן ארם :עשתי עשר נולדו שם ,כיבנימיןנולד
בארץכנען ,והכתוב כתב עלהרוב (א"ש ,,
פר ק

1

[

את,הארץ? היא נתינהממש,כי הם

 ,י"ג .במקום(אשף רבץ אתו( :וכן גם בפסוקים י"ר ,ט"ו)לפי שהיה
המקום באמצעהדרכיםואין שםעיר( .רשב"ם).
ן(א"ע).
ךעליה נטך ?מיםאויי
*5ד*-ייט
ט"ו .ויקרא יעקב :בתהלה קרא אל בית אל למקום המזבח אשר בנה,
ועכשו קראבית אל לכל המקום אשר דבר אתו שם עכשו (שד"ל).
ט"ו .ותקש בלדתה :הי' לה קושי וצער גדול מהלידה עד שמתה ממנה

,
.

אח.ריד אתן

יכבשוה (יש"ר).

;1ן ;,
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~ nipyפיהוקים לתורה

ל *ו

] א .ואלה הלדות 1WUהוא אהום,יכרה התורהקתולדות ההםלהודיעמי
הם שנכללו במצוה אשר צוה ה'" :לא תתעבאדומי כי אחיךההא= (דברים ,כ"ג
 .רק על עטלק עם היותו בכלל "לא תתעב אדומי* להיותו בן אליפז ,ה' צוה
י0
למחות אתשמו,מפני שבאלהרעלישהאלבלי סבה(אב.).ומפני שהואבן הפלגש
אינו בכלל,בני עשו (רמב".)1
,
ל
ל
כ
,
ת
ב
ת
י
ד
ו
ה
י
:
ג .ראת בשמת בת ישמעאל לא נזכרה
הארי
לפי
שמתהבלי בנים (יש"ר).
 .1וילך אל ארץ :ואל לארעאאוחרי וילך אל ארץ אחרת(ת"א).
ז .ולא שלה ארדמגוריהם לשאת אותם :טעמו 9-יר מגוריהם,
היא חברון,אהגר גר שם אברהםויצחק,כי ארץבנען תשאנזהוכזה אלףפעמים,
בראותוכי לאיוכל לעמוד בעירו ובמקדמו עזב את כל הארץ לאחיו
אבל

עשי

שלר לו (רמב".)1

י"ב .אלהבני עדה :נכתב על עמלק שהואמבגי עדה ,בעבור שההר בן
שפחת בנה (פרפיא"פ) .א ל ה בני ע ד ה .על הרוב ,כי עמלק איננו

י

בראשית

נט

בנה.וכן(ליה,כ"ס אלהבני יעקב שהטו ילו לו אפדן ארם אישעלבנימין
(רמב".)1

י הם
ל"א ואלההטלכים...י מלכותם לאהיתה משתלשלת מאב לבן ,כ
היוממליכיםאנשים 5פה ומשםכפי מהשירצו(אב .).לפני מלך מלך
י י שראל על משה מלך ישראלוכן כתובויהי בישורן מלך (א"ע).
לבנ
יזהב :בת מצרף דהבא  -בתצורףזהב(ת"א).
בת
.
ט
ע
ל
מ

ו* ש ב
פרק ל"ו

ב .והואנער:יוסףהיה מתנהג במדת ענוה לשרת את בני בלההובני
זלפה ,כל שכן שלא התגאה עלאחיובני לאה (כו"ק).

והואנער :משרת (כמו שמות ל"ג ,י"א) ומשרתו יהושע בןנון נער:
את תני בלהה ואת בני ז ל פ ו הומשרת"מ:מת

שאראחיח ,ולא אותם
ל
"
ד
ט
ת
"ומר אמת ומתיא דבה אומר שקר ממשיא דבה שא
,יבא עטף :מביא דבה א
כסיל)וכןבמרגליםויוציאו את דבת הארץ (מ"ב ע"פ הרמב".)1
אלאביהם :לא התנהגיוסף ככל מוציאי דבה ,שכונתם לביש אתמי
ולהבאישריחובעיני זרים ,אבל הוא הביא את הדבה רק אל
שנאמר עלי
ייחפש בדרכיהם וידריכם בדרך הישרה כאב אל בנים (כו"ק על פי
אביהם ,אהגר

אב.).

כךזקנים הוא לו:בי אחרוןהי' לי"א בנים ,אבלבנימין נולד זמן
ג .כי
רב אחרי כן ועד שנולדבנימיןהי' לויוסף בןזקוניםהיתחיל לאוהבו (רשב"ם).
ד .ולאיכלו :יש נמנע מסבת חסרון היכולת והכח ,כמו; "ולאיכול יוסף
להתאפק" (בראשית ,מ"ה ,א') .ויש נמנע מסבת המוסר חהמצוה ,כמו" :לא
יוכלון המצרים לאכול את העברים" (בראשית ,מ"ג ,לקב) וכאןיש לפרזנו באחד
משני האופנים האלה :בגודל שנאתםלוהי' להם בלתי אפשרי לדבר אתודברי
שלום ,או מסבת המותר לאהיו רוצים לדבר אתו אחת בפה ואחת בלב (כו"ק).
ולאיכלו דברו לשלום :לא סבלו את דבורו גם כשהיה מדבר אתם דברי
שלום (על פי וצד"ל).
תמצא שלש פעמים "והנה* כנגד שלש
 .:והנה ...והנה...והנה...י

