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

  והמלאכים יעקב
 )עציון הר מישיבת וקסמן חנוך הרב של שיעור פי על (ויצא לפרשת

  
  :ג-ב ב"ל בראשית. 1
 ג  .בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים- ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּוב

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה ַוִּיְקָרא 
   .ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים-ֵׁשם
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 ַוִּיְפַּגע יא  . ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנהי

ֵני ַהָּמקֹום ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְב - ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי
 ַוַּיֲחלֹם יב  .ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא

ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה 
 ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב יג  .ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו

ִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ָעָליו ַוּיֹאַמר אֲ 
ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה 

 ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה יד  .ּוְלַזְרֶעךָ 
ה ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמ -ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל

- ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשרטו  .ּוְבַזְרֶעךָ 
 ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד  ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת-ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל

 ַוִּייַקץ טז  .ִּדַּבְרִּתי ָלְך -ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר ִאם
ׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן יֵ 

ּנֹוָרא ַהָּמקֹום - ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמהיז  .ְוָאנִֹכי לֹא ָיָדְעִּתי
  .ֵּבית ֱאלִֹהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים- ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ַהֶּזה

ָׂשם -ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר- ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאתיח
  .רֹאָׁשּה-ו ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעלְמַרֲאׁשָֹתי

ֵאל ְואּוָלם לּוז -ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית- ֵׁשם-  ַוִּיְקָרא ֶאתיט
-  ִאם  ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹרכ  .ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה-ֵׁשם

ר ָאנִֹכי ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁש 
 ְוַׁשְבִּתי כא  .ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש-הֹוֵלְך ְוָנַתן

 כב  .ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ְיהָוה ִלי ֵלאלִֹהים-ְבָׁשלֹום ֶאל
ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱאלִֹהים -ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר

  . ֶרּנּו ָלְך ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂש -ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן
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 ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני מד
 מו  . ַוִּיַּקח ַיֲעקֹב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמֵּצָבהמה  .ּוֵביֶנךָ 

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים 
לֹו ָלָבן ְיַגר - ַוִּיְקָראמז  .ַהָּגל-ָגל ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל- ַוַּיֲעׂשּו

 ַוּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל מח  .ָׂשֲהדּוָתא ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד
 מט  .ְׁשמֹו ַּגְלֵעד- ֵּכן ָקָרא- ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני ּוֵביְנָך ַהּיֹום ַעל

 ִּכי ִנָּסֵתר  ְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ְיהָוה ֵּביִני ּוֵביֶנךָ 
ִּתַּקח ָנִׁשים -ְּבנַֹתי ְוִאם-ְּתַעֶּנה ֶאת-  ִאםנ  .ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו

  .ְּבנַֹתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנךָ -ַעל
ה ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה  ִהּנֵ   ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹבנא

 ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה נב  .ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ 
-ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם-ֶאֱעבֹר ֵאֶליָך ֶאת-ָאִני לֹא- ִאם ַהַּמֵּצָבה

ַהַּמֵּצָבה -ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת-ַתֲעבֹר ֵאַלי ֶאת- ַאָּתה לֹא
 ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו נג  .ַהּזֹאת ְלָרָעה

  .ֵביֵנינּו ֱאלֵֹהי ֲאִביֶהם ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעקֹב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק
ָלֶחם - ַוִּיְזַּבח ַיֲעקֹב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכלנד

 . ַוּיֹאְכלּו ֶלֶחם ַוָּיִלינּו ָּבָהר
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ְצָבאֹו -  ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשרכב
ַאָּתה -  ֱאלִֹהים ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ֵלאמֹר- ֶאל

ִּתְׁשקֹר - ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאלִֹהים ֵהָּנה ִאםכג  .עֶֹׂשה
ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה -ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר

 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם כד  .ַּגְרָּתה ָּבּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִעָּמִדי ְוִעם
    .ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ 

 ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו כז
ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת - ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאתכח  .ְׁשֵניֶהם ְּבִרית
 ָמה  ַאְבָרָהם- ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאלכט  .ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן

 ַוּיֹאֶמר ל  . ְלַבָּדָנהֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבּתָ 
ִּלי ְלֵעָדה - ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי- ִּכי ֶאת

ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום - ַעללא  .ַהְּבֵאר ַהּזֹאת-ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת
 ַוִּיְכְרתּו לב  . ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע

ְצָבאֹו - ִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשרְב 
 ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע לג  .ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים- ַוָּיֻׁשבּו ֶאל

 ַוָּיָגר ַאְבָרָהם לד  .ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהָוה ֵאל עֹוָלם-ַוִּיְקָרא
    .ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים

  



  א"ל-ו"כ ו"כ בראשית. 6
 ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיכֹל כו

 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי כז  .ְצָבאֹו-ַׂשר
 ַוּיֹאְמרּו כח  .ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אִֹתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם

הָוה ִעָּמְך ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ָהָיה יְ -ָראֹו ָרִאינּו ִּכי
-  ִאםכט  .ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמְך 

ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו 
  .הטֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲחָך ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ְיהוָ -ִעְּמָך ַרק

 ַוַּיְׁשִּכימּו לא  . ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּול
ַבּבֶֹקר ַוִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו 

   .ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום
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 ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן  ַוִּיַחר ְלַיֲעקֹב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן ַוַּיַען ַיֲעקֹבלו
ִמַּׁשְׁשָּת -  ִּכילז  .ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי- ַמה
ֵביֶתָך ִׂשים ּכֹה ֶנֶגד -ָּמָצאָת ִמּכֹל ְּכֵלי-ֵּכַלי ַמה-ָּכל-ֶאת

 ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה לח  .ַאַחי ְוַאֶחיָך ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו
ֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך לֹא ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאנִֹכי ִעָּמְך ְר 

ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך ָאנִֹכי ֲאַחֶּטָּנה - ְטֵרָפה לֹאלט  .ָאָכְלִּתי
 ָהִייִתי מ  .ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה
  .ָנִתי ֵמֵעיָניַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁש 

ֶעְׂשֵרה -ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶתָך ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַּבע- ֶזהמא
-ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנָך ַוַּתֲחֵלף ֶאת

י ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי  לּולֵ מב  .ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים
ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני 

 מג  .ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה ֱאלִֹהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש-ָעְנִיי ְוֶאת-ֶאת
ַיֲעקֹב ַהָּבנֹות ְּבנַֹתי ְוַהָּבִנים ָּבַני -ַוַּיַען ָלָבן ַוּיֹאֶמר ֶאל

הּוא ְוִלְבנַֹתי -ַאָּתה רֶֹאה ִלי-אִני ְוכֹל ֲאֶׁשרְוַהּצֹאן צֹ
    .ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו- ָמה
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 ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ד

ָנחֹור - ן ֶּבןָלבָ - ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאתה  .ֲאָנְחנּו
 ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו ו  .ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו

 ַוּיֹאֶמר ֵהן ז  .ַהּצֹאן-ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם
ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן -עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול לֹא

-ּוַכל ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל ַוּיֹאְמרּו לֹא נח  .ּוְלכּו ְרעּו
ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו - ָהֲעָדִרים ְוָגְללּו ֶאת

ַהּצֹאן - עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה ִעםט  .ַהּצֹאן
 ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב י  .ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי רָֹעה ִהוא

צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו -ָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאתלָ -ָרֵחל ַּבת-ֶאת
- ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת- ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ַוָּיֶגל ֶאת

- ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ֶאתיא  .צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו
יָה הּוא ְוִכי  ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאבִ יב  .קֹלֹו ַוֵּיְבּךְ 

 ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן יג  .ִרְבָקה הּוא ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ - ֶבן
לֹו -ֲאחֹתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק-ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן-ֶאת

- ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל-לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל-ַוְיַנֶּׁשק
אֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי  ַוּיֹיד  .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

 ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב טו  .ָאָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמים
-ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמה-ֲהִכי

  .ַּמְׂשֻּכְרֶּתךָ 
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 ֶאת ָעִׂשיתָ  ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ּוִמָּכל ַהֲחָסִדים ִמּכֹל ָקטְֹנִּתי

 ָהִייִתי ְוַעָּתה ַהֶּזה ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָעַבְרִּתי ְבַמְקִלי ִּכי, ַעְבֶּדךָ 
 ָיֵרא ִּכי, ֵעָׂשו ִמַּיד, ָאִחי ִמַּיד ָנא ַהִּציֵלִני. ַמֲחנֹות ִלְׁשֵני
  .ָּבִנים ַעל ֵאם ְוִהַּכִני ָיבֹוא ֶּפן, אֹתֹו ָאנִֹכי


