
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ח'התשע כסלו                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

               ומשמעותם קבתיאור קורות יעהכפילויות ב

    (יאיר קהאןשל הרב  )על פי שיעור שלחוית ופרשל
 
  י:-בראשית, ל"ה, ט .1

להים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך -"וירא א
להים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד -אותו. ויאמר לו א

 כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל" יעקב
  :כט-בראשית ל"ב כח .2

ֹּאֶמר ֵאָליו, ַמה כח ֹּאֶמר, ַיֲעקֹּב-ַוי ֶמָך; ַוי ֹּא  כט.  שְּׁ ֹּאֶמר, ל ַוי
ָך מְּׁ ם-ַיֲעקֹּב ֵיָאֵמר עֹוד שִׁ י, אִׁ ָרֵאל:-כִׁ שְּׁ י  יִׁ ם-כִׁ יָת עִׁ -א  -ָשרִׁ

ם עִׁ ים וְּׁ ים, ַוּתּוָכל-ֹלקִׁ  .ֲאָנשִׁ
 ל"ה, י:רמב"ן בראשית  .3

יאמר כי עתה עודך אתה נקרא יעקב, אף  -"שמך יעקב 
על פי שהחליף שמך שרו של עשו, כי הוא לא נשתלח לך 
להחליף את שמך, אבל מעתה לא יקרא שמך יעקב כי אם 

 ישראל יהיה שמך, וזה טעם ויקרא את שמו ישראל" 
 :ט"ו-בראשית ל"ה י"ג .4

"ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך 
עליה נסך ויצוק עליה שמן. ויקרא יעקב את שם המקום 

   להים בית אל"-אשר דבר אתו שם א
 ו: ל"ה בראשית .5

 וכל הוא אל בית הוא כנען בארץ אשר לוזה יעקב "ויבא

   עמו" אשר העם
 רמב"ן שם ט"ו:  .6

יקראנו כן פעם "ויקרא יעקב את שם המקום בית אל 
-אחר פעם להודיע כי הדבר אמת ונכון כי הוא בית א

 להים, ושם השכינה תמיד" 
 :בראשית כ"ח, ה .7

"וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל 
  הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו" 

 בראשית כ"ח י: .8
  "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" 

 בראשית ל' כ"ה:  .9
"ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן 

 שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" 
 

  

 בראשית ל"א ג: .10
"ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך 

 ואהיה עמך" 
  י"ג:-בראשית ל"א י"א .11

להים בחלום יעקב ואומר הנני. -"ויאמר אלי מלאך הא
ים על הצאן ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתודים העול

עקודים נקודים וברודים כי ראיתי את כל אשר לבן עושה 
ל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת -לך. אנכי הא

לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ 
   מולדתך"

 י"ח:-בראשית ל"א י"ז .12
את בניו ואת נשיו על הגמלים. וינהג  "ויקם יעקב וישא

את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קנינו אשר 
 רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען" 

  בראשית ל"א כ"א: .13
"ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבור את הנהר וישם את 

  פניו הר הגלעד" 
 בראשית כ"ז מ"ג: .14

   "חרנה"אל לבן אחי 
 ב: בראשית כ"ח .15
   ביתה בתואל אבי אמך" פדנה ארם"...

 בראשית כ"ח ה:  .16
אל לבן בן בתואל  פדנה ארם"וישלח יצחק את יעקב וילך 

 הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו" 
 ט':-בראשית כ"ח ו' .17

 פדנה ארם"וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אותו 
לקחת לו משם אשה בברכו אותו ויצו עליו לאמר לא תקח 

נות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך אשה מב
. וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק פדנה ארם

אביו. וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל 
  בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה" 

 בראשית כ"ח י:  .18
 " חרנה"ויצא יעקב מבאר שבע וילך 
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 בראשית כ"ח ט"ו: .19
"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל 

   האדמה הזאת" 
 י"ג: -בראשית ל"א, י"א .20

להים בחלום יעקב ואמר הנני. -"ויאמר אלי מלאך הא
ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן 
עקודים נקודים וברודים כי ראיתי את כל אשר לבן עושה 

שחת שם מצבה אשר נדרת ל בית אל אשר מ-לך. אנכי הא
לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ 

   מולדתך" 
 בראשית ל"א ג:  .21

"ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך 
  ואהיה עמך" 

 י"ח:-בראשית ל"א י"ז .22
את בניו ואת נשיו על הגמלים. וינהג  "ויקם יעקב וישא

את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קנינו אשר 
  לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען"  בפדן ארםרכש 

 בראשית ל"א כ"א:  .23
"ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבור את הנהר וישם את 

  פניו הר הגלעד" 
 בראשית ל"ב כ"ח: .24

אם ישראל כי שרית  ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי
 להים ועם אנשים ותוכל" -עם א

 בראשית ל"ה א: .25
להים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם -"ויאמר א

בברחך מפני עשו ל הנראה אליך -ועשה שם מזבח לא
  " אחיך

 בראשית ל"א ז: .26
להים -"ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו הא

   " בברחו מפני אחיו
 התרגום הירושלמי, המיוחס ליונתן:  .27

 תמן אתבשר יעקב על מיתת רבקה אימיה""
 י:-בראשית ל"ה ט .28

ויברך  מפדן ארםלהים אל יעקב עוד בבואו -"וירא א
להים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד -אותו. ויאמר לו א

 יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל" 
 י"ב: -בראשית ל"ה י"א .29

ל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים -להים אני א-א"ויאמר לו 
יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו. ואת הארץ אשר נתתי 
לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את 

   הארץ"
 כ"ו: -בראשית ל"ה כ"ב .30

"ויהיו בני יעקב שנים עשר... אלה בני יעקב אשר ילד לו 
  " בפדן ארם

 


