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ביו ְו ֶאל
)ז( ַו ִ ְ ַמע ַי ֲעקֹב ֶאל ִ
ֵל ְ ַ ֶנָה ֲא ָר... :
ִא ַו ֶ
ַחלֹ וְ ִהֵ$ה &ס ָ& %מ ָ(ב
)יב( ַו ֲ
יע ַה ָָ ,מיְ ָמה
*ר ָצה וְ רֹא  ַמ ִַ +
ְ
וְ ִהֵ$ה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי ע ִֹלי
וְ י ְֹר ִדי :0

)ז( וישמע יעקב  1מחובר לעני 2של מעלה וירא עשו כי בר יצחק
וגו' וכי שלח אותו פדנה אר ,וכי שמע יעקב אל אביו והל פדנה
אר וכי רעות בנות כנע ,2והל ג הוא אל ישמעאל:
)יב( עולי ויורדי  1עולי תחלה ואחר כ יורדי ,מלאכי
שליווהו באר 9אי 2יוצאי חוצה לאר 9ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי
חוצה לאר 9ללותו:

בראשית פרק לב

רש"י

נתיו וַיְ ָב ֶר ְ ֶא ְת ֶה
ַ,ק ְל ָבנָיו וְ ִל ְב ָ
)א( ַו ַ ְ ֵָ :ל ָבֶֹ 00ַ 2קר וַיְ נ ֵ
ֵל ְ ַו ָ ָ ב ָל ָבִ 2ל ְמקֹמ) :ב( וְ ַי ֲעקֹב ָה ַל ְ ְל ַד ְרַ :ו ִ ְפ ְ+ע; ב
ַו ֶ
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי:

)ב( ויפגעו בו מלאכי אלהי  1מלאכי
של אר 9ישראל באו לקראתו ללוותו
לאר:9

רמב"ן

)ב( ויפגעו בו מלאכי אלהי  1לשו 2רש"י ,מלאכי אר 9ישראל יצאו לקראתו .מחני ,שתי מחנות של
חוצה לאר 9באו עמו עד כא 2ושל אר 9ישראל יצאו לקראתו .ואני תמה בזה ,שהרי עדיי 2לא הגיע יעקב
לאר 9ורחוק היה מש ושלח מלאכי אל עשו מרחוק ,וש )להל 2לב כג( נאמר ויעבור את מעבר יבק,
שהוא "יבק הנחל גבול בני עמו) "2דברי ג טז( ,שהוא דרומית מזרחית לאר 9ישראל ,ועדיי 2יש לו
לעבור גבול בני עמו 2ומואב ואחרי כ אר 9אדו .ותחלת ביאתו באר 9בשכ היה שנאמר )להל 2לג יח(
ויבא יעקב של עיר שכ אשר באר 9כנע .2אבל היתה המראה הזאת ליעקב כאשר בא בגבול אויביו
להודיעו כי רבי אשר אתו מאשר את .ונקרא ש המקו מחני ,כי כ 2הדר בשמות .או מחני,
מחנהו ומחנה העליוני ,לומר כי מחנהו באר 9כמחנה המלאכי ,כל מחנות אלהי ,מברכי לו
ומודי בייחודו יתבר שמו לעולמי:
בראשית רבה )וילנא( פרשה עה ד"ה ח ד"א וישלח

וכי מאחר שברכו הקב"ה אביו למה חזר וברכו ,שנאמר )בראשית כח( ויקרא יצחק את יעקב ויבר
אותו ,אלא שראה יצחק ברוח הקודש שעתידי 2בניו להגלות לבי 2האומות ,אמר לו בא ואברכ ברכות
של גליות שיחזור עלי הקב"ה ויקבצ מבי 2הגליות ,ומה ה 2הברכות )איוב ה( בשש צרות יציל
ובשבע לא יגע ב רע) ,ש( בשוט לשו 2תחבא ולא תירא משוד כי יבא ,לשוד ולכפ 2תשחק ומחית
האר 9אל תירא ,לכ נאמר ברכות לראש צדיק.
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בראשית פרק מג פסוק יד

ַאנִ י ֲַ :א ֶ ר ָ כ ְֹל ִ>י
ָמי 2ו ֲ
*חר וְ ֶאת ְִ 0ני ִ
יכ ֵ
וְ ֵאל ַ ַי ִי ֵ>ָ 2ל ֶכ ַר ֲח ִמי ִל ְפנֵי ָה ִאי וְ ִ ַ%ח ָל ֶכ ֶאת ֲא ִח ֶ
ָ ָכ ְל ִ>י:
רמב"ן

ושלח לכ את אחיכ אחר ואת בנימי  1נראה על דר הפשט כי לא היה שמעו 2רצוי אביו בעבור דבר
שכ ,ולכ לא אמר את שמעו 2בני ואת בנימי ,2כי לא יזכרנו בשמו ,וכאשר עזבו במצרי ימי רבי,
אילו היה בביתו לח לא שלח עדיי 2את בנימי 2וינחהו במצרי:
ורש"י כתב רוח הקדש נצנצה בו לרבות את יוס? .ובבראשית רבה )צב ג( ג כ 2אמרו ושלח לכ את
אחיכ ,זה יוס? ,אחר ,זה שמעו .2ונכו 2הוא .כי נת 2דעתו בעת התפלה להתפלל סת ג על האחר
אולי עודנו חי:
ולשו 2אחר דרשו ש בבראשית רבה ,אמרו רבי יהושע ב 2לוי פתר קריא בגליות ,ואל שדי ית 2לכ
רחמי לפני האיש ,זה הקדוש ברו הוא שנאמר )שמות טו ג( ה' איש מלחמה ,וכתיב )תהלי קו מו(
וית 2אות לרחמי .ושלח לכ את אחיכ ,אלו השבטי ,אחר ואת בנימי ,2זה יהודה ובנימי .2ואני
כאשר שכלתי בחורב 2ראשו 2שכלתי בחורב 2שני ,לא אשכל עוד .זה לשונ ז"ל .והכונה כי ירידת יעקב
למצרי ירמוז לגלותינו ביד אדו כמו שאפרש )ריש פרשת ויחי( ,וראה הנביא העני 2מתחלתו והתפלל
סת לשעה ולדורות .והכתוב זה כפי מדרש יש לו סוד גדול .כי אמר ואל שדי ,במדת הדי ,2ית 2לכ
רחמי שלפניו ,יעלה אתכ ממדת הדי 2למדת רחמי .והמשכיל יבי:2
ואני כאשר שכלתי שכלתי  1ואני עד שובכ אהיה שכול מספק .כאשר שכלתי מיוס? ושמעו ,2שכלתי
מבנימי ,2לשו 2רש"י .והנכו 2שהוא אומר ,לא תוכלו להוסי? עלי שכול ,כי כבר שכלתי .יתנח מכל
הבא עליו ביתרו 2כאבו על יוס? .וכמוהו וכאשר אבדתי אבדתי )אסתר ד טז( ,כלומר כבר אני אבודה
וא ימיתני לא יוסי? עלי אבדו:2

Rembrandt, Jacob's Dream
Drawing, c. 1640, The Louvre, Paris

