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  ע"            טבת התש                      ד"בס

  אבינו מיעקב פרדה
  )סמט אלחנן הרבפ שעורו של "ע ( ויחי פרשתל

         
  א, ו"ע רבה בראשית. 1

  ".שבאבות הבחור" -יעקב 
  
    מג-מב, ז"כבראשית . 2

 ליעקב ותקרא ותשלח, הגדל בנה עשו דברי את לרבקה ויגד
 .להרגך לך מתנחם יךאח עשו הנה :אליו ותאמר הקטן בנה

  .חרנה אחי לבן אל לך ברח וקום בקלי שמע בני ועתה
  
    ב- א, ח"כבראשית . 3

 תקח לא :לו ויאמר ויצוהו אתו ויברך יעקב אל יצחק ויקרא
, אמך אבי בתואל ביתה ארם פדנה לך קום .כנען מבנות אשה
  .אמך אחי לבן מבנות אשה משם לך וקח

  
    יד- יג, ח"כבראשית . 4

 זרעך והיה .ולזרעך אתננה לך עליה שכב אתה ראש הארץ
 כל בך ונברכו, ונגבה צפנה וקדמה ימה ופרצת, הארץ כעפר

  .ובזרעך האדמה משפחת
 אל והשבתיך, תלך אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי והנה טו

  …הזאת האדמה
  
    ב-א, א"לבראשית . 5

 אשר כל את יעקב לקח :לאמר לבן בני דברי את וישמע
 יעקב וירא .הזה הכבד כל את עשה לאבינו ומאשר, לאבינו

  .שלשום כתמול עמו איננו והנה לבן פני את
 ולמולדתך אבותיך ארץ אל שוב :יעקב אל' ה ויאמר) ג( 

  . עמך ואהיה
  
 ד"ע פרשה ראש רבה בראשית. 6
 בעצמי אני, לך מצפה אמך, לך מצפה אביך :ה"הקב לו אמר" 

  ".לך מצפה
  
  א"בראשית ל. 7
  …שלשם כתמל אלי איננו כי אביכן פני את נכיא ראה     ה

 :ואמר, יעקב :בחלום להים-הא מלאך אלי ויאמר יג-יא
 נדרת אשר, מצבה שם משחת אשר אל בית ל-הא אנכי …הנני

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

 יצחק אל לבוא …נשיו ואת בניו את וישא יעקב ויקם יח- יז
  .כנען ארצה אביו

 ברח כי לו הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנב כא-כ
 לו אשר וכל הוא ויברח .הוא
…  

  ל, ד"לבראשית . 8
 מתי ואני, ובפרזי בכנעני, הארץ בישב להבאישני אותי עכרתם

   .וביתי אני ונשמדתי, והכוני עליו ונאספו מספר
  
    ה, ה"לבראשית . 9

 ולא סביבותיהם אשר הערים על להים-א חתת ויהי, ויסעו
  .יעקב בני אחרי רדפו

  
    א, ה"לבראשית . 10

 ועשה, שם ושב אל בית עלה, קום :יעקב אל להים-א ויאמר
  .אחיך עשו מפני בברחך אליך הנראה ל-לא מזבח שם

  
   כז, ה"ל בראשית . 11
, חברון הוא הארבע קרית ממרא אביו יצחק אל יעקב ויבא"

  ." ויצחק אברהם שם גר אשר
  

     יא-ט, ה"מ בראשית .12
, תעמד אל, אלי רדה …אליו ואמרתם אבי אל ועלו מהרו

 כי .שם אתך וכלכלתי …אלי קרוב והיית גשן בארץ וישבת
  .לך אשר וכל וביתך אתה תורש פן, רעב שנים חמש עוד

  
  …כח- כז, ה"מבראשית . 13

 יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא
 ואראנו אלכה, חי בני יוסף עוד, רב :ראליש ויאמר .אביהם
  .אמות בטרם

  
  ו"ה מ"בראשית מ. 14
 ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ִיְׂשָרֵאלַוּיֹאֶמר ) כח( :ה"מ

  :ְּבֶטֶרם ָאמּות
  
 ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְוָכל ֲאֶׁשר לֹוִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע ) א( :ו"מ

 ְּבַמְראֹת ִיְׂשָרֵאלַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים לְ ) ב:(ים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחקְזָבִח 
ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ) ג:( ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִניַיֲעקֹב ַיֲעקֹבַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר 

ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך 
ֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה ְויֹוֵסף ָאנִֹכי ֵא ) ד:(ָׁשם

  :ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ 
 
  א, ו"מ ק על בראשית"רד. 51

 ואמר, הרעב מפני מצרים לרדת רצונו היה אביו שיצחק לפי
 הארץ מן שיצא וקודם …'מצרימה תרד אל') ב, ו"כ (ל- הא לו

 או יצחק מאביו מנע כאשר ימנענו אם ל-הא רצון לדעת רצה
  .הנבואה רוח אליו שתבוא כדי זבחים וזבח, לא

  
  א, ו"למ פירושו בתחילת ן"רמב.  61

 בו יתחיל הגלות כי ראה, מצרים לרדת יעקב בא כאשר
 שלא, יצחק אביו לפחד רבים זבחים וזבח .ממנו ופחד ובזרעו

  .כנגדו מתוחה הדין מידת תהא
  
  
  
  חזקוני. 71
 אלא' תירא אל 'אומרים אין - "המצרימ מרדה תירא אל"
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  .מתיירא שהוא למי
 שאני עכשיו': ואומר מתיירא יעקב שהיה לפי - " תירא אל"

 ועינוי שעבוד גזרת לזקני שנאמר הימים קרבו למצרים יורד
  . 'להם לא בארץ זרעי על

 אם. מצרימה מרדה תירא אל': הוא ברוך הקדוש לו אמר
 שעבוד ימי קרבו אם. להבטיחך לך באתי, הזהרתי לאביך
) ב, ב"י בראשית (זקנך את שבירכתי הברכה קרבה גם, ועינוי

  .'שם אשימך גדול לגוי כי 'היינו' גדול לגוי ואעשך'
  

  ו"בראשית מ. 18
 ַיֲעקֹבַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַיֲעקֹבַוָּיָקם ) ה(

ָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָּבעֲ 
ַוִּיְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ) ו:(אֹתֹו

  : ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹוֲַעקֹבַוָּיבֹאּו ִמְצָרְיָמה י
  

  ן"רמב. 19
 הוא וכן, ]ישראל - [ההוא הנכבד בשם שיקראנו ראוי היה
 כי לרמוז יעקב קראו אבל .פעמים לושהש הזאת בפרשה נזכר
 בבית יהיה אבל, ויוכל אנשים ועם להים- א עם ישור לא עתה

 …בו תתחיל הגלות מעתה כי, עלה גם שיעלנו עד עבדים
  .שם ברדתו עתה הוא' יעקב'

  
  'בראשית ל. 20

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ) כה(
ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלַדי ) כו:(ֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִציַׁשּלְ 

 ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעבָֹדִתי ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי אְֹתָך ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה
 ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִנַחְׁשִּתי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו) כז:(ֲעַבְדִּתיךָ 

  :ַוּיֹאַמר ָנְקָבה ְׂשָכְרָך ָעַלי ְוֶאֵּתָנה) כח:(ַוְיָבֲרֵכִני ְיהָֹוה ִּבְגָלֶלךָ 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיָך ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ) כט(

 ָהָיה ְלָך ְלָפַני ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר) ל:(ִמְקְנָך ִאִּתי
  :ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתיְיהָֹוה אְֹתָך ְלַרְגִלי ְוַעָּתה 

ַוּיֹאֶמר ָמה ֶאֶּתן ָלְך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב לֹא ִתֶּתן ִלי ְמאּוָמה ִאם ) לא(
ֶאֱעבֹר ) לב:(מֹרַּתֲעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁש 

ְּבָכל צֹאְנָך ַהּיֹום ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנקֹד ְוָטלּוא ְוָכל ֶׂשה חּום 
ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ) לג:(ַּבְּכָׂשִבים ְוָטלּוא ְוָנקֹד ָּבִעִּזים ְוָהָיה ְׂשָכִרי

 ָנקֹד ְוָטלּוא ְּביֹום ָמָחר ִּכי ָתבֹוא ַעל ְׂשָכִרי ְלָפֶניָך ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו
  :ָּבִעִּזים ְוחּום ַּבְּכָׂשִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתי

  :ַוּיֹאֶמר ָלָבן ֵהן לּו ְיִהי ִכְדָבֶרךָ ) לד(
  

   ג"ל בראשית. 21
ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ) יח(

ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ) יט:(ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר
  :ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה

  
   ד"לבראשית . 22

ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו ) ה(
  :ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב ַעד ּבָֹאם

ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאמֹר ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ) ח( 
ְוִהְתַחְּתנּו אָֹתנּו ְּבנֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ָלנּו ) ט:(ְּתנּו ָנא אָֹתּה לֹו ְלִאָּׁשה
ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ) י:(ְוֶאת ְּבנֵֹתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם

  : ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּהְׁשבּו
  

  ע"ראב. 23
 דינה כי,  (!)רבות שנים שכם בעיר שהתעכב ייתכן דעתי ולפי

 שמעון גם, שנים שבע בת] אפילו לשכם בבואו- [הייתה לא
  ].לשכם בואו בעת, שעשו מה לעשות מכדי [היו קטנים ולוי

  
  ג"לבראשית . 24

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאדִֹני ) יג:(ָכה ְלֶנְגֶּדךָ ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְל ) יב(

יֵֹדַע ִּכי ַהְיָלִדים ַרִּכים ְוַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ָעלֹות ָעָלי ּוְדָפקּום יֹום 
ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ) יד:(ֶאָחד ָוֵמתּו ָּכל ַהּצֹאן

ַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְלפָ 
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ַאִּציָגה ָּנא ִעְּמָך ִמן ) טו:(ֲאֶׁשר ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה

) טז:(ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני
קֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ְוַיעֲ ) יז:(ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה

  :ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות
ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ) יח(

  :ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר
  
  ו"לבראשית . 52
ָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבנָֹתיו ְוֶאת ָּכל ַנְפׁשֹות ַוִּיַּקח עֵ ) ו(

ֵּביתֹו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש 
ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ) ז:(ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו

ָּדו ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵׂשאת אָֹתם ִמְּפֵני ָרב ִמֶּׁשֶבת ַיְח 
  :ִמְקֵניֶהם

  
     ח, ה"ל בראשית . 26

 תחת אל לבית מתחת ותקבר רבקה מינקת דבורה ותמת
  .בכות אלון שמו ויקרא, האלון

  
 ן"רמב. 27

 בכה יעקב …בכות אלון ההוא המקום שם קרא ולכן" 
 ולא, שם אותו חהושל אהבתו אשר הצדקת אמו על והתאבל

  " .בשובו לראותו זכתה
  

  ה"ל בראשית . 28
ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבע ִהוא ) כז(

  :ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ָּגר ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק
  

   ה"ל בראשית . 29
  ...האפרת לבוא הארץ כברת עוד ויהי אל מבית ויסעו טז
  .לחם בית הוא אפרתה בדרך קברות רחל ותמת יט
  

    ז, ח"מ בראשית . 30
 כברת בעוד בדרך כנען בארץ רחל עלי מתה מפדן בבאי ואני
  …שם ואקברה, אפרתה לבא ארץ

  
  ט"פ שבת מסכת. 31

 ברזל של בשלשלאות למצרים לירד אבינו יעקב היה ראוי
, )לשם ירד גלות גזרת פי על שהרי, הגולים כל כדרך :י"רש(

 אדם בחבלי') ד, א"י הושע (דכתיב, לו גרמה תושזכו אלא
 בכמה ליוסף כינוי הוא' אדם'ו -(' אהבה בעבותות, אמשכם
  ).ל"חז ובדברי במקרא מקומות

  
  א, ג"נ סוכה. 32

 תמן, דמיתבעי לאתר :ביה ערבין אינון איניש דבר רגלוהי
 שהוא למקום :בו ערבות הן אדם של רגליו (יתיה מובילין
  ).אותו מובילות הן לשם, מתבקש

  
  ב, ז"ל י בראשית"רש. 33

  . יוסף של רוגזו עליו קפץ, בשלווה לישב יעקב ביקש
   .בשלווה לישב מבקשים צדיקים

 לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין לא :ה"הקב אומר
  ?הזה בעולם בשלווה לישב שמבקשים אלא, הבא

  
  כ, ז"נ ישעיהו. 34
    ."השקט יוכלו לא, נגרש כים - הרשעים"

 


