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  ט"כסליו התשס                          ד"בס

  
   של יעקב לישראלמושינוי ש

  לפרשת וישלח
  
  ב " לבראשית. 1

ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר לֹא כט  .ַיֲעקֹב ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה כח
-ְוִעם ֱאלִֹהים-ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאל-ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם

ַוּיֹאֶמר  ָּנא ְׁשֶמךָ - ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ל  .ָכלֲאָנִׁשים ַוּתּו
   .ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם

  
  ה" לבראשית. 2
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ) א(

 : ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיךָ ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶליךָ 
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת ֱאלֵֹהי ) ב(

ְוָנקּוָמה ) ג:(ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתֲֹכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמלֵֹתיֶכם
ֶנה אִֹתי ְּביֹום ָצָרִתי ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהעֹ

ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאלֵֹהי ) ד:(ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי
ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטמֹן אָֹתם 

  :ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכם
ַוְיִהי ִחַּתת ֱאלִֹהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ַוִּיָּסעּו ) ה(

ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ) ו:(ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹב
ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ) ז:(ִהוא ֵּבית ֵאל הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו

ל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית אֵ 
ַוָּתָמת ְּדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ) ח:(ָאִחיו

  :ַּתַחת ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות
 י  .ֶרְך אֹתֹוַוְיבָ ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם  עֹודַיֲעקֹב -ַוֵּיָרא ֱאלִֹהים ֶאל ט

עֹוד ַיֲעקֹב ִּכי  ִיָּקֵרא ִׁשְמךָ - לֹא ִׁשְמָך ַיֲעקֹבלֹו ֱאלִֹהים -ַוּיֹאֶמר
לֹו  ַוּיֹאֶמר יא  .ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו-ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא ֶאת-ִאם

 ִמֶּמּךָ  ֱאלִֹהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם -ְוֶאת יב  .ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו

  .ָהָאֶרץ-ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵּתן ֶאת ּוְלִיְצָחק ְלךָ 
  :ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהים ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו) יג(
קֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן ַוַּיֵּסְך ַוַּיֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה ַּבּמָ ) יד(

ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ) טו:(ָעֶליָה ֶנֶסְך ַוִּיצֹק ָעֶליָה ָׁשֶמן
ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל ַוְיִהי ) טז:(ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱאלִֹהים ֵּבית ֵאל

 :ה ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּהעֹוד ִּכְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרתָ 
ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה ְּבִלְדָּתּה ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ) יז(

ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ) יח:(ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן
ָמת ָרֵחל ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך ַוּתָ ) יט:(אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין

ַוַּיֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ) כ:(ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם
  :ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום

  י"רש. 3
  ושם, ה נגלה אליך בבית אל ומחליף את שמך"וסופך שהקב"

  ."ואני אהיה שם ואודה לך עליהם, הוא מברכך
  

  ן"הרמב. 4
   יאמר כי עתה עודך נקרא יעקב אף על פי –שמך יעקב "

  . שהחליף שמך שרו של עשו
  ."כי הוא לא נשתלח להחליף את  שמך

  
  ק"הרד. 5
 יש רשות למלאך להוסיף על שליחותו כפי אשר –ויאמר "

הנה נשאתי פניך : כמו המלאך שהציל את לוט שאמר, יראה
  " זה בשם האלאו שאמר לו) ט כא"בראשית י(גם לדבר הזה 

  
  מול נדרו של יעקב' הבטחת ה. 6

  :הנדר  :התנאי  :'הבטחת ה
  עמךוהנה אנכי 
 בכל ושמרתיך
  אשר תלך

  
  

אל  והשבתיך
  האדמה הזאת

  

הים - אם יהיה א
  עמדי

 בדרך הזה ושמרני
  אשר אנכי הולך

ונתן לי לחם לאכל 
  ובגד ללבש

אל  ושבתי בשלום
  בית אבי

  

-לי לא' והיה ה
  הים

  
 לי וכל אשר תתן

  עשר אעשרנו לך
... והאבן הזאת
  יהיה בית אלהים

  

  
  יג-יב, א"לבראשית . 7
אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם "

  ."עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. נדר
  
  ח "בראשית כ .8
ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ַוִּיְפַּגע  יא  .ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע י

ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב  ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני- ִּכי
ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע  ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם יב  .ַּבָּמקֹום ַההּוא

   .ּבֹועִֹלים ְויְֹרִדים  ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים
  
   ב "בראשית ל .9
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב  ג  .בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים-ַוִּיְפְּגעּו ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ב

ַהָּמקֹום ַההּוא -ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה
   .ַמֲחָנִים

  
  ב " בראשית ל.10
 כג  .ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה-ָלן ַּבַּלְיָלה ָּפָניו ְוהּוא-ַוַּתֲעבֹר ַהִּמְנָחה ַעל כב

- ְׁשֵּתי ִׁשְפחָֹתיו ְוֶאת-ְוֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו-ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת
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-ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַוִּיָּקֵחם כד  .ַיּבֹק ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעבֹר ֵאת ַמֲעַבר

 ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש כה  .לֹו- ֲאֶׁשר-ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת
 ְיֵרכֹו-ַוַּיְרא ִּכי לֹא ָיכֹל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף כו  .ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה  כז  .ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו- ַוֵּתַקע ַּכף
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  כח  .ֵּבַרְכָּתִני-ִּכי ִאםַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחָך  ַהָּׁשַחר

ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך  ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב כט  .ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב- ַמה
 ל  .ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ְוִעם ֱאלִֹהים-ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ִאם

ּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל וַ  ָּנא ְׁשֶמךָ -ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה
-  ִּכי ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם לא  .ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם

 לֹו- ַוִּיְזַרח לב  .ַנְפִׁשי ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל-ָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפִנים ֶאל
  .ֵרכֹויְ -ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל-ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת

  
   ג"ל בראשית .11

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי  ָנא-ָנא ִאם- ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַאל י
-ַקח יא  .ָפֶניָך ִּכְראֹת ְּפֵני ֱאלִֹהים ַוִּתְרֵצִני ֵּכן ָרִאיִתי-  ִּכי ַעל ִמָּיִדי

כֹל - ִלי- ְוִכי ֶיׁשַחַּנִני ֱאלִֹהים-ִּכי ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך -ָנא ֶאת
   .ּבֹו ַוִּיָּקח-ַוִּיְפַצר

  
   עח' פר, בראשית רבה. 12

אף את ולא יראו פניך ', ולא יראו פני ריקם'הים -מה פני א"
  ." ריקם

  יד-יב, ג"שמות ל .13
ועתה אם . ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני...

צא נא מצאתי חן בעיניך הדעני נא את דרכך ואדעך למען אמ
  ..ויאמר פני ילכו והניחתי לך ... חן בעיניך

  

  לדברי יעקב' ה בין דברי משה להאהשוו . 14
  בדברי יעקב  בדברי משה

   עמיתשלחאת אשר 
 ואתה אמרת

  ידעתיך בשם
  מצא חן בעיניךא

פני ילכו ויאמר 
   לךוהניחתי

   להגיד לאדניואשלחה
 היטב ואתה אמרת

  היטיב עמך
  א חן בעיניךומצל

 במנחה פניואכפרה 
   לפניההלכת

  
  יז-יב, ג"שמות ל .15
 הדעני מצאתי חן בעיניךועתה אם נא . מצאת חן בעיניוגם ...

ובמה יודע אפוא ... אמצא חן בעיניךנא את דרכך ואדעך למען 
גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה ... מצאתי חן בעיניךכי 
  ..מצאת חן בעיניכי 

  

  ג "לבראשית . 16
למצא חן ויאמר  ...למצא חן בעיניךני ואשלחה להגיד לאד...

 מצאתי חן בעיניךויאמר יעקב אל נא אם נא ...  אדניבעיני
  ... אמצא חן בעיני אדניויאמר למה זה... ולקחת מנחתי מידי

  

  יג-י, ב"בראשית ל .17
האמר ' הויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק 

מכל קטנתי . אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך
החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי 

כי ירא אנכי אתו  ...את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות
ואתה אמרת היטב איטיב עמך . פן יבוא והכני אם על בנים

  .ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב 

   'ח, וישלח, תנחומא .18
הביא , שילם את נדרוובא וישב לו ולא ) בחרן(הלך ונעשר "

הביא עליו המלאך . לא הרגיש... עליו את עשו ובקש להרגו
כיון שלא הרגיש באת עליו צרת ... ורפש עמו ולא הרגיש

ה "אמר הקב... שלא הרגיש באת עליו צרת רחל כיון... דינה
עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא 

הים אל יעקב קום -אויאמר ': שנאמר, הריני מודיעו, לוקה
לא הגיעוך הצרות האלו אלא על ... 'עלה בית אל ושב שם

  ." שאיחרת את נדרך
  

  תתנה-תתנד' עמ, מרגליות' מהד, פרשה לז, ויקרא רבה .19
שמואל בר נחמן כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו ' אמר ר

סוף שהוא בא לידי עבודה זרה ולידי גילוי עריות ושפיכות 
על ידי שנדר ושהא . מיעקב אבינו? למד כולהוןממי את . דמים

הסירו את '... דכתיב? עבודה זרה מניין. את נדרו בא לידי כולן
. '...ותצא דינה בת לאה? 'לידי גילוי עריות מניין. 'אלהי הנכר

ורבנין . '...ויהי ביום השלישי? 'לידי שפיכות דמים מניין
א קובר אמרין כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו סוף שהו

מיעקב אבינו שעל ידי שנדר ושהא ? ממי את למד. את אשתו
  ... 'את נדרו קבר את אשתו שנא

  

  י"רש. 20
  " ?מה עניין דבורה בבית יעקב"
  

  ה, פרשה פא, בראשית רבה. 21
  ". באה ליה בשורתא שמתה אמו"
  

   ה"לבראשית  .22
ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ַמְמֵרא ִקְרַית הָ  ִיְצָחק ָאִביו-ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ֶאל כז

  .ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק- ָּגר-ֲאֶׁשר
  

  ד- ג, ח"בראשית כ. 23
ויתן לך . ואל שדי יברך אֹתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים"

לרשתך את ארץ מֻגריך , את ברכת אברהם לך ולזרעך אָתך
  " אשר נתן אלהים לאברהם

  
  יב-יא, ה"לבראשית  .24
 שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ויאמר לו אלהים אני אל"

ואת הארץ אשר נתתי לאברהם . ממך ומלכים מחלציך יצאו
  " וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ

  
  הרב יונתן גרוסמן. 25

:  כולנושרויים, במתח הזה שיעקב מסמל בחייוניתן לאמר ש
עם דאגות אישיות , "פרטיים"מצד אחד אנחנו אנשים 

פרשיית , אולם מצד שני, ורים לחיינו הפרטייםושאיפות הקש
, כי קיימת עמידה נוספת, נדרו של יעקב צריכה להזכיר לכולנו

 היותנו חלק מעם ישראל הנושא -השזורה גם היא בתוך חיינו 
גם פן זה דורש מאיתנו ו. בשורה לאומית ייחודית לעולם כולו

באדמה "את קיום הנדר הקשור  אל לנו לשכוח. מאמצים
  ."בית אבי"גם אם כולנו מחויבים לנדרים שונים של , "אתהז

  
  

  
  

 


