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 ז'התשע כסלו                                        בס"ד 

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

       המפגש של יעקב עם המלאך
 (אלחנן סמט)על פי שיעור של הרב  שלחויפרשת ל

 
 ל"ג י"ז: -בראשית ל"ב ד  .1
ָפָניו, ֶאל ד ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ שְׁ ָצה -ַויִּ יו, ַארְׁ ֵעָשו ָאחִּ

ֵדה ֱאדֹום יר, שְׁ רּון,  ה.  ֵשעִּ ַצו ֹאָתם, ֵלאֹמר, ֹכה תֹאמְׁ ַויְׁ
ֵעָשו: י לְׁ ם  ַלאֹדנִּ ָך ַיֲעֹקב, עִּ דְׁ י, ָוֵאַחר -ֹכה ָאַמר, ַעבְׁ תִּ ָלָבן ַגרְׁ

י ו.  ָעָתה-ַעד הִּ ָחה; -ַויְׁ פְׁ שִּ ֶעֶבד וְׁ י שֹור ַוֲחמֹור, צֹאן וְׁ לִּ
צֹא מְׁ י, לִּ יד ַלאֹדנִּ ַהגִּ ָחה לְׁ לְׁ ֵעיֶניָך-ָוֶאשְׁ בּו,  ז.  ֵחן בְׁ ַוָישֻׁ

ים, ֶאל ָאכִּ י-ָבאנּו ֶאל  ַיֲעֹקב, ֵלאֹמר:-ַהַמלְׁ ֵעָשו, -ָך, ֶאלָאחִּ
ַבע ַארְׁ ָך, וְׁ ָראתְׁ קְׁ ַגם ֹהֵלְך לִּ מֹו-וְׁ יש עִּ יָרא ַיֲעֹקב  ח.  ֵמאֹות אִּ ַויִּ

ֹאד, ַוֵיֶצר לֹו; ַוַיַחץ ֶאת ֶאת-ָהָעם ֲאֶשר-מְׁ תֹו, וְׁ ֶאת-אִּ -ַהצֹאן וְׁ
ים ַמלִּ ַהגְׁ ֵני ַמֲחנֹות--ַהָבָקר וְׁ שְׁ ם ט.  לִּ ָיבֹוא ֵעָשו -ַויֹאֶמר, אִּ

ָאר, ַהַמחֲ -ֶאל שְׁ ָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהנִּ ָכהּו וְׁ הִּ ֶנה ָהַאַחת וְׁ
ֵליָטה פְׁ י  י.  לִּ ָרָהם, ֵואֹלֵקי ָאבִּ י ַאבְׁ ַויֹאֶמר, ַיֲעֹקב, ֱאֹלֵקי ָאבִּ

ָחק: צְׁ ָך  יִּ תְׁ מֹוַלדְׁ ָך ּולְׁ צְׁ ַארְׁ יָבה --ה' ָהֹאֵמר ֵאַלי, שּוב לְׁ ֵאיטִּ וְׁ
ָמְך כָ  יא.  עִּ ים, ּומִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ תִּ ָהֱאֶמת, ֲאֶשר -לָקֹטנְׁ

יָת, ֶאת ֶדָך:-ָעשִּ י ֶאת  ַעבְׁ תִּ י, ָעַברְׁ לִּ ַמקְׁ י בְׁ ֵדן ַהֶזה, -כִּ ַהַירְׁ
ֵני ַמֲחנֹות שְׁ י, לִּ יתִּ ַעָתה ָהיִּ ַיד  יב.  וְׁ י, מִּ ַיד ָאחִּ י ָנא מִּ יֵלנִּ ַהצִּ

י  ֵעָשו: י, ֹאתֹו-כִּ י, ֵאם ַעל-ֶפן--ָיֵרא ָאֹנכִּ ַכנִּ הִּ -ָיבֹוא וְׁ
ים י ֶאתוְׁ  יג.  ָבנִּ תִּ ַשמְׁ ָמְך; וְׁ יב עִּ ָת, ֵהיֵטב ֵאיטִּ -ַאָתה ָאַמרְׁ

חֹול ַהָים, ֲאֶשר לֹא ֲעָך כְׁ ָסֵפר ֵמֹרב-ַזרְׁ ָלה  יד.  יִּ ַוָיֶלן ָשם, ַבַליְׁ
ן ַקח מִּ יו-ַההּוא; ַויִּ ֵעָשו ָאחִּ ָחה לְׁ נְׁ ָידֹו, מִּ ים  טו.  ַהָבא בְׁ זִּ עִּ

ים,  רִּ ים ֶעשְׁ ָישִּ ם, ּותְׁ ים ָמאַתיִּ ֵאילִּ ם, וְׁ ים ָמאַתיִּ ֵחלִּ רְׁ
ים רִּ ים; ָפרֹות  טז.  ֶעשְׁ ֹלשִּ ֵניֶהם, שְׁ יקֹות ּובְׁ ים ֵמינִּ ַמלִּ גְׁ

ם  ָירִּ ים, ַועְׁ רִּ ים ֲעָשָרה, ֲאֹתֹנת ֶעשְׁ ים, ּוָפרִּ ָבעִּ ַארְׁ
ַיד יז.  ֲעָשָרה ֵתן, בְׁ ַבדֹו; ַויֹאֶמר ֶאל-ַויִּ -ֲעָבָדיו, ֵעֶדר ֵעֶדר, לְׁ

רּו  בְׁ ימּו, ֵבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדרֲעָבָדיו, עִּ ֶרַוח ָתשִּ ָפַני, וְׁ ַצו  יח.  לְׁ ַויְׁ
אשֹון, ֵלאֹמר:-ֶאת ָך ֵלאֹמר,   ָהרִּ ֵאלְׁ י, ּושְׁ ָך ֵעָשו ָאחִּ ָגשְׁ פְׁ י יִּ כִּ
י מִּ ָפֶניָך-לְׁ י ֵאֶלה לְׁ מִּ ָאָנה ֵתֵלְך, ּולְׁ ָת,  יט.  ַאָתה וְׁ ָאַמרְׁ וְׁ

לּו וא שְׁ ָחה הִּ נְׁ ַיֲעֹקב מִּ ָך לְׁ דְׁ ַעבְׁ ֵנה ַגםלְׁ הִּ ֵעָשו; וְׁ י לְׁ -ָחה, ַלאֹדנִּ
ַצו ַגם ֶאת כ.  הּוא, ַאֲחֵרינּו י, ַגם ֶאת-ַויְׁ י, ַגם -ַהֵשנִּ ישִּ לִּ ַהשְׁ

ים ֵלאֹמר:-ָכל-ֶאת ים, ַאֲחֵרי ָהֲעָדרִּ כִּ ַכָדָבר ַהֶזה   ַהֹהלְׁ
רּון ֶאל ַדבְׁ ֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו-תְׁ ֵנה  כא.  ֵעָשו, בְׁ ֶתם ַגם הִּ ַוֲאַמרְׁ

ָך ַיֲעֹקב, ַאֲחֵרינּו:עַ  דְׁ י  בְׁ ָחה -כִּ נְׁ ָרה ָפָניו, ַבמִּ ָאַמר ֲאַכפְׁ
ַאֲחֵרי ָפָני, וְׁ ָשא -ַהֹהֶלֶכת לְׁ ֶאה ָפָניו, אּוַלי יִּ ֵכן ֶארְׁ

ָחה, ַעל כב.  ָפָני נְׁ ָלה-ַוַתֲעֹבר ַהמִּ הּוא ָלן ַבַליְׁ ַההּוא, -ָפָניו; וְׁ

ָלה הּו כג.  ַבַמֲחֶנה ַקח ֶאתַוָיָקם ַבַליְׁ ֶאת-א, ַויִּ ֵתי ָנָשיו וְׁ -שְׁ
ֶאת ֹחָתיו, וְׁ פְׁ ֵתי שִּ ָלָדיו; ַוַיֲעֹבר, ֵאת ַמֲעַבר -שְׁ ַאַחד ָעָשר, יְׁ

ָקֵחם כד.  ַיֹבק ֵרם, ֶאת--ַויִּ -ֲאֶשר-ַהָנַחל; ַוַיֲעֵבר, ֶאת-ַוַיֲעבִּ
 לֹו

מֹו, ַעד כה יש עִּ ַבדֹו; ַוֵיָאֵבק אִּ ָּוֵתר ַיֲעֹקב, לְׁ ֲעלֹות  ַויִּ
ַכף כו.  ַהָשַחר ַגע, בְׁ י לֹא ָיֹכל לֹו, ַויִּ א, כִּ ֵרכֹו; ַוֵתַקע ַכף-ַוַירְׁ -יְׁ

מֹו קֹו עִּ ֵהָאבְׁ י ָעָלה  כז.  ֶיֶרְך ַיֲעֹקב, בְׁ י, כִּ ֵחנִּ ַויֹאֶמר ַשלְׁ
ם י אִּ י-ַהָשַחר; ַויֹאֶמר לֹא ֲאַשֵלֲחָך, כִּ ָתנִּ ַויֹאֶמר  כח.  ֵבַרכְׁ

ֶמָך; ַויֹאֶמר, ַיֲעֹקב-הֵאָליו, מַ  ַויֹאֶמר, לֹא ַיֲעֹקב  כט.  שְׁ
ָך מְׁ ם--ֵיָאֵמר עֹוד שִּ י, אִּ ָרֵאל:-כִּ שְׁ י  יִּ ם-כִּ יָת עִּ ים -ָשרִּ ֱאֹלקִּ

ם עִּ ים, ַותּוָכל-וְׁ יָדה ל.  ֲאָנשִּ ַאל ַיֲעֹקב, ַויֹאֶמר ַהגִּ שְׁ ָנא -ַויִּ
מִּ  שְׁ ַאל לִּ שְׁ ֶמָך, ַויֹאֶמר, ָלָמה ֶזה תִּ ָבֶרְך ֹאתֹו, שְׁ י; ַויְׁ

יאֵ  לא.  ָשם נִּ ָרא ַיֲעֹקב ֵשם ַהָמקֹום, פְׁ קְׁ י  ל:-ַויִּ י -כִּ יתִּ ָראִּ
ים ֶאל ים ָפנִּ י-ֱאֹלקִּ שִּ ָנֵצל ַנפְׁ ים, ַותִּ ַרח לב.  ָפנִּ זְׁ לֹו -ַויִּ

נּוֵא -ַהֶשֶמש, ַכֲאֶשר ָעַבר ֶאת הּוא ֹצֵלַע, ַעל-פְׁ -ל; וְׁ
ֵרכֹו ֹ -ֵכן לֹא-ַעל לג.  יְׁ ֵניי לּו בְׁ ָרֵאל ֶאת-אכְׁ שְׁ יד ַהָנֶשה, -יִּ גִּ

ַכף  ַכף ַהָיֵרְך, ַעד, ַהיֹום ַהֶזה:-ֲאֶשר ַעל י ָנַגע בְׁ ֶיֶרְך ַיֲעֹקב, -כִּ
יד ַהָנֶשה גִּ  .בְׁ

ַבע ֵמאֹות  א מֹו, ַארְׁ עִּ ֵנה ֵעָשו ָבא, וְׁ הִּ א וְׁ ָשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו, ַוַירְׁ ַויִּ
יש; ַוַיַחץ ים, ַעל-ֶאת אִּ ָלדִּ ַעל-ַהיְׁ ֵתי -ֵלָאה וְׁ ַעל, שְׁ ָרֵחל, וְׁ

ָפחֹות ֶאת-ַוָיֶשם ֶאת ב.  ַהשְׁ ָפחֹות וְׁ אֹשָנה; -ַהשְׁ ֵדיֶהן, רִּ ַילְׁ
ֶאת ֶאת-וְׁ ים, וְׁ יָלֶדיָה ַאֲחֹרנִּ ֶאת-ֵלָאה וִּ יֹוֵסף -ָרֵחל וְׁ

ים ָצה ֶשבַ  ג.  ַאֲחֹרנִּ ַתחּו ַארְׁ שְׁ ֵניֶהם; ַויִּ פְׁ הּוא, ָעַבר לִּ ע וְׁ
ים, ַעד ָעמִּ תֹו ַעד-פְׁ שְׁ יו-גִּ ָראתֹו  ד.  ָאחִּ קְׁ ַוָיָרץ ֵעָשו לִּ

ֹפל ַעל ֵקהּו, ַויִּ ַחבְׁ כּו-ַויְׁ בְׁ ָשֵקהּו; ַויִּ ָשא ֶאת ה.  ַצָּואָרו ַויִּ -ַויִּ
א ֶאת ֶאת-ֵעיָניו, ַוַירְׁ ים וְׁ י-ַהָנשִּ ים, ַויֹאֶמר, מִּ ָלדִּ ֵאֶלה -ַהיְׁ

ָלדִּ --ָלְך; ַויֹאַמר ים ֶאת-ים, ֲאֶשרַהיְׁ -ָחַנן ֱאֹלקִּ
ֶדָך ֵדיֶהן, ו.  ַעבְׁ ַילְׁ ָפחֹות ֵהָנה וְׁ ןָ ַהשְׁ ַגשְׁ ַותִּ

ַתֲחֶויןָ  שְׁ ַגש ַגם ז.  ַותִּ ַאַחר, -ַותִּ ַתֲחוּו; וְׁ שְׁ יָלֶדיָה, ַויִּ ֵלָאה וִּ
ָרֵחל ַגש יֹוֵסף וְׁ ַתֲחוּו--נִּ שְׁ ָך ָכל ח.  ַויִּ י לְׁ  ַהַמֲחֶנה-ַויֹאֶמר, מִּ

צֹא מְׁ י; ַויֹאֶמר, לִּ תִּ ֵעיֵני -ַהֶזה ֲאֶשר ָפָגשְׁ ֵחן בְׁ
י ָך ֲאֶשר-ַויֹאֶמר ֵעָשו, ֶיש ט.  ֲאֹדנִּ י לְׁ הִּ י, יְׁ י ָרב; ָאחִּ -לִּ

ם-ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ַאל י.  ָלְך ֵעיֶניָך, -ָנא אִּ י ֵחן בְׁ ָנא ָמָצאתִּ
י: ָידִּ י, מִּ ָחתִּ נְׁ ָת מִּ ָלַקחְׁ י ַעל  וְׁ יתִּ -כִּ ֵני ֵכן ָראִּ ֹאת פְׁ רְׁ י ָפֶניָך, כִּ
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ים י--ֱאֹלקִּ ֵצנִּ רְׁ ָבאת ָלְך, -ָנא ֶאת-ַקח יא.  ַותִּ י ֲאֶשר הֻׁ ָכתִּ רְׁ בִּ
י י ֶיש-כִּ כִּ ים וְׁ י ֱאֹלקִּ י-ַחַננִּ ַצר-לִּ פְׁ בֹו, -ֹכל; ַויִּ

ָקח ֶדָך יב.  ַויִּ ֶנגְׁ ָכה, לְׁ ֵאלְׁ ֵנֵלָכה; וְׁ ָעה וְׁ סְׁ ַויֹאֶמר יג.  ַויֹאֶמר, נִּ
י י ֹיֵדַע כִּ ַהָבָקר, ָעלֹות -ֵאָליו, ֲאֹדנִּ ַהצֹאן וְׁ ים, וְׁ ים ַרכִּ ָלדִּ ַהיְׁ

ָפקּום יֹום ֶאָחד, ָוֵמתּו ָכל ָנא -ַיֲעָבר יד.  ַהצֹאן-ָעָלי; ּודְׁ
ָלאָכה  ֶרֶגל ַהמְׁ י, לְׁ טִּ אִּ ָנֲהָלה לְׁ י ֶאתְׁ דֹו; ַוֲאנִּ ֵני ַעבְׁ פְׁ י, לִּ ֲאֹדנִּ

ֶרֶגל-ֲאֶשר ָפַני ּולְׁ ים, ַעד ֲאֶשר לְׁ ָלדִּ י, -ָאבֹא ֶאל-ַהיְׁ ֲאֹדנִּ
יָרה יָגה--ַויֹאֶמר ֵעָשו טו.  ֵשעִּ ן-ַאצִּ ָך, מִּ מְׁ ָהָעם ֲאֶשר -ָנא עִּ

ָצא י; ַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה, ֶאמְׁ תִּ י-אִּ ֵעיֵני ֲאֹדנִּ ַוָיָשב  טז.  ֵחן בְׁ
יָרה כֹו, ֵשעִּ ַדרְׁ ַיֲעֹקב ָנסַ  יז.  ַביֹום ַההּוא ֵעָשו לְׁ ֹכָתה, וְׁ ע סֻׁ

ֹכת, ַעל ֵנהּו ָעָשה סֻׁ קְׁ מִּ ת; ּולְׁ ֶבן לֹו ָביִּ ַהָמקֹום -ֵכן ָקָרא ֵשם-ַויִּ
כֹות   .סֻׁ

 בראשית רבה כאן )ע"ח, ט(: .2
א בא לנשקו אלא לנשכו, ונעשה צווארו של אבינו יעקב ל

ומה תלמוד לומר  של שיש, וקהו שיניו של אותו רשע.
 וזה בוכה על שיניו. אלא זה בוכה על צווארו, 'ויבכו'?

 רש"י לפסוק כה: .3
 פירשו רז"ל שהוא שרו של  עשו -יאבק איש ו
 ר' חמא בר חנינא בבראשית רבה ע"ז, ג: .4

 רו של עשו היה, הוא דהווה אמר ֵלּה )ל"ג, י( "כי על כןש
 להים ותרצני".-ראיתי פניך כראת פני א

 :ה"אירושלמי ברכות פ"א  .5
יו מהלכין בבקעת ' חייא רבה ור' שמעון בן חלפתא הר

אמר ר'  ארבל בשחר וראו איילת השחר שבקע אורה.
בירבי, כך היא גאולתן  חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא:

בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת,  של ישראל:
 היא רבה והולכת.

 :לפסוק כ"ז רש"י .6
אתה,  -ודה לי על הברכות שבירכני אבי, שעשו ]ה

 המלאך[ מערער עליהן.
  כ"ז, לו:בראשית  .7
והנה עתה  …הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים"

  לקח ברכתי"
 :רש"י לפסוק כ"ט .8

לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמייה, כי אם 
 בשררה ובגילוי פנים.

 בראשית רבה )ע"ח, ג(: .9
נתגוששת עם העליונים ויכולת להם, ועם התחתונים 

ר' חמא בר'  המלאך.זה  -עם העליונים  ויכולת להם.
עם התחתונים ויכולת  …שרו של עשו היה חנינא אמר:

 זה עשו ואלופיו. -להם 
 לפסוק כה ד"ה ויאבק איש עמו: רש"י .10

שכן דרך שנים  …לי נראה שהוא לשון ויתקשר
שמתעצמים להפיל איש את רעהו שחובקו ואובקו 

 בזרועותיו.
 
 

 :לפסוק ל"ג ירש"י  .11
אשר ראיתי פניך, והן  דאי והגון לך שתקבל מנחתי עלכ

 …חשובין לי כראיית פני המלאך, שראיתי שר שלך
ולמה הזכיר לו ראיית המלאך? כדי שיתיירא הימנו 

 איני יכול לו מעתה. - ראה מלאכי וניצול ויאמר:
 ל"ב, ב ד"ה ויפגעו בו:לפסוק רמב"ן  .12
ייתה המראה הזאת ליעקב כאשר בא בגבול אויביו ה

על פי מלכ"ב  -להודיעו כי 'רבים אשר אתו מאשר אתם' ] 
מחנהו  …ונקרא שם המקום מחנים …ו', טז, עיין שם[

ומחנה העליונים, לומר כי מחנהו בארץ כמחנה 
  …להים-כולם מחנות א –המלאכים 

 פסיקתא דרב כהנא )כ"ג(: .13
 –להים עולים ויורדים בו" -אוהנה מלאכי  …ויחלום "

מלמד שהראה לו הקב"ה  …אלו שרי אומות העולם
ליעקב אבינו שרו של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה 
ויורד, ושל יוון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. אמר לו 
הקב"ה ליעקב: יעקב, למה אין אתה עולה? באות שעה 

רידה, כך אני נתיירא יעקב אבינו ואמר: כשם שיש לאלו י
יש לי ירידה? אמר לו הקב"ה: אם אתה עולה, אין לך 

אמר לו הקב"ה: אילו  …ירידה. לא האמין ולא עלה
האמנת ועלית, לא הייתה לך ירידה, אלא הואיל ולא 
האמנת, הרי בניך משתעבדין בהללו ארבע מלכויות 

  …בעולם הזה


