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בראשית פרק לב
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שפתי חכמים על רש"י
>ג< כלומר ואי' אתה יכול לי דהא דביר +אות +אבי+
ועל חרב +תחיה היינו דוקא בוהיה כאשר תריד אבל
אני קיימתי את כל התורה .ומהרש"ל פירש ר"ל לפי
שקשה לו למה אמר לו בתחילה לא נעשיתי שר וכו',
אדרבה בזה יהיה לו לאותו רשע פתחו' פה לומר א"כ
אי' הברכות מקוימות ב +בודאי לא קיימת מצוות ויש
לי לקיי ב +והיה כאשר תריד וגו' ,לכ' אמר כל תרי"ג
מצוות שמרתי ואעפ"כ לא נעשיתי וכו':
>ד< כלומר שהויית' אינו מ' האר 2אע"פ שנזוני' מ'
האר ,2דאל"כ מעיקרא אמר גרתי להודיעו שלא
נתקיימו הברכות ,והדר אמר ויהי לי שור וחמור ,ועל
כרח +שפירושו כדר +בני אד לומר על שוורי הרבה
שור ,דהא שלח ליה דורו' כל אותה המחנה הרי ימצא
שקר' בדבריו שאמר ויהי לי שור אחד .ולפי דבר אחר
דלעיל י"ל דהכי קאמר ליה אע"פ שתרי"ג מצוות
שמרתי עדיי' לא נתקיימה בי ברכת אבי ,שהרי אי' לי
אלא שור וחמור ולא קבלתי שאר ברכות אבי שהוא
משמני האר ,2ולכ' אי' אני ירא ממ +וק"ל:

רש"י
)ד( וישלח יעקב מלאכי ; מלאכי ממש :ארצה
שעיר ; לאר 2שעיר ,כל תיבה שצריכה למ"ד
בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה) :ה( גרתי ;
לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר ,אינ +כדאי לשנוא אותי
על ברכות אבי +שברכני )לעיל כז כט( הוה גביר
לאחי ,+שהרי לא נתקיימה בי .דבר אחר גרתי
בגימטריא תרי"ג ,כלומר ע לב' הרשע גרתי ותרי"ג
מצות שמרתי >ג< ולא למדתי ממעשיו הרעי:
)ו( ויהי לי שור וחמור ; אבא אמר לי )כז כח( מטל
השמי ומשמני האר ,2זו אינה לא מ' השמי ולא מ'
>ד< האר :2שור וחמור ; דר +אר 2לומר על שורי
הרבה שור .אד אומר לחבירו בלילה קרא התרנגול,
ואינו אומר קראו התרנגולי :ואשלחה להגיד לאדוני
; להודיע שאני בא אלי :+למצא ח בעיני ; שאני
של עמ +ומבקש אהבת) :+ז( באנו אל אחי אל עשו
; שהיית אומר אחי הוא ,אבל הוא נוהג עמ +כעשו
הרשע ,עודנו בשנאתו) :ח( ויירא ויצר ; ויירא שמא
יהרג ,ויצר לו א יהרוג הוא את אחרי) :ט( המחנה
האחת והכהו ; מחנה משמש לשו' זכר ולשו' נקבה.
)תהלי כז ג( א תחנה עלי מחנה ,הרי לשו' נקבה) ,לג ח( המחנה הזה ,לשו' זכר .וכ' יש שאר דברי משמשי
לשו' זכר ולשו' נקבה) ,לעיל יט כג( השמש יצא על האר) ,2תהלי יט ז( מקצה השמי מוצאו ,הרי לשו' זכר.
)מ"ב ג כב( השמש זרחה על המי ,הרי לשו' נקבה .וכ' רוח )איוב א יט( והנה רוח גדולה באה ,הרי לשו' נקבה,
)ש( ויגע בארבע פנות הבית ,הרי לשו' זכר) ,מ"א יט יא( ורוח גדולה וחזק מפרק הרי ,הרי לשו' זכר ולשו'
נקבה .וכ' אש )במדבר טז לה( ואש יצאה מאת ה' ,לשו' נקבה) .תהלי קד ד( אש לוהט ,לשו' זכר :והיה
המחנה הנשאר לפליטה ; על כרחו כי אלח עמו .התקי' עצמו לשלשה דברי לדורו' ,לתפלה ולמלחמה.
לדורו' להל' )פסוק כא( ותעבור המנחה על פניו .לתפלה )פסוק ט( אלהי אבי אברה .למלחמה והיה המחנה
הנשאר לפליטה) :י( ואלהי אבי יצחק ; ולהל' הוא אומר )לא מב( ופחד יצחק ,ועוד מהו שחזר והזכיר ש
המיוחד ,היה לו לכתוב האומר אלי שוב לארצ +וגו' .אלא כ +אמר יעקב לפני הקב"ה שתי הבטחות הבטחתני
אחת בצאתי מבית אבי מבאר שבע ,שאמרת לי )כח יג( אני ה' אלהי אברה אבי +ואלהי יצחק ,וש אמרת לי
)ש טו( ושמרתי +בכל אשר תל .+ובבית לב' אמרת לי )לא ג( שוב אל אר 2אבותי +ולמולדת +ואהיה עמ ,+וש
נגלית אלי בש המיוחד לבדו ,שנאמר )לא ג( ויאמר ה' אל יעקב שוב אל אר 2אבותי +וגו' ,בשתי הבטחות האלו
אני בא לפני) :+יא( קטנתי מכל החסדי ; נתמעטו זכיותי על ידי החסדי והאמת שעשית עמי ,לכ +אני ירא,
שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרו לי להמסר ביד עשו :ומכל האמת ; אמיתת דברי ,+ששמרת לי כל
ההבטחות שהבטחתני :כי במקלי ; לא היה עמי לא כס Aולא זהב ולא מקנה אלא מקלי לבדו .ומדרש אגדה נת'
מקלו בירד' ונבקע הירד') :יב( מיד אחי מיד עשו ; מיד אחי שאי' נוהג עמי כאח אלא כעשו הרשע) :יג( היטב
איטיב ; היטב בזכות ,+איטיב בזכות אבותי :+ושמתי את זרע כחול הי ; והיכ' אמר לו כ' ,והלא לא אמר לו
אלא )ש כח יד( והיה זרע +כעפר האר .2אלא שאמר לו )כח טו( כי לא אעזב +עד אשר א עשיתי את אשר
דברתי ל ,+ולאברה אמר )כב יז( הרבה ארבה את זרע +ככוכבי השמי וכחול אשר על שפת הי:
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בראשית פרק כז פסוק מ

)מ( ועל חרב ; כמו בחרב ,+יש על שהוא
יֲ )ַ +עבֹד וְ ָהיָה ֲַ %א ֶ"ר
ח ָ
וְ ַעל ַח ְר ְִ +ָ -ת ְחיֶה ְו ֶאת ִ
במקו אות ב' ,כמו )יחזקאל לג כו( עמדת על
ָאר ָ:+
(פ ַר ְק ָ) עֵ 30מ ַעל ַצ( ֶ
ָ) ִריד ָ
חרבכ בחרבכ) ,שמות ו כו( על צבאות
בצבאות :והיה כאשר תריד ; לשו' צער ,כמו )תהלי נה ג( אריד בשיחי ,כלומר כשיעברו ישראל את
התורה ,ויהיה ל +פתחו' פה להצטער על הברכות שנטל ,ופרקת עלו וגו':
בראשית פרק לב פסוק יז

רש"י

ֹאמר
ֲב ָדיו ֵע ֶדר ֵע ֶדר ְל ַבַ ,וֶ #
וַ-ְ ')ֵ ִ#יַד ע ָ
ֲב ָדיו ִע ְבר( ְל ָפנַי וְ ֶרוַח ָ) ִ ימ( ֵ-י'
ֶאל ע ָ
(בי' ֵע ֶדר:
ֵע ֶדר ֵ

)יז( עדר עדר לבדו ; כל מי' ומי' לעצמו :עברו לפני ; דר +יו
או פחות ,ואני אבא אחריכ :ורוח תשימו ; עדר לפני חבירו
מלא עי' ,כדי להשביע עינו של רשע ולתווהו על רבוי הדורו':

בראשית רבה  -פרשה סו סימ' ג
]ג[ וית' ל +ית' ויחזור וית' ל ,+ית' ל +ברכות וית' ל +כביש' ,ית' ל +של +וית' ל +של אבי +ית' ל+
של +וית' ל +של אחי ,+רבי אחא אמר ית' ל +וית' ל +אלהותא אימתי לכשתצטר +לה ,הה"ד )שופטי
טז( ויאמר ה' אלהי זכרני נא וחזקני נא ,אמר לפניו רבו' העולמי הוי זוכר לי אותה הברכה שברכני
אבא ית' ל +וית' ל +אלהותא ,מטל השמי ,זה המ' שנאמר )שמות טז( ויאמר ה' אל משה הנני
ממטיר לכ לח מ' השמי ,ומשמני האר ,2זה הבאר שהיתה מעלה לה מיני דגי שמני יותר
מדאי ,ומשמני האר 2אלו הקרבנות כדכתיב )תהלי סו( עולות מחי אעלה ל ,+ורב דג' ,אלו הבחורי
דכתיב )זכריה ט( כי מה טובו ומה יפיו דג' בחורי ,ותירוש ,אלו הבתולות ,דכתיב )ש /זכריה ט'(/
ותירוש ינובב בתולות ,ד"א מטל השמי זו ציו' שנאמר )תהלי קלג( כטל חרמו' שיורד על הררי ציו',
ומשמני האר 2אלו הקרבנות ,דג' אלו הבכורי ,תירוש אלו הנסכי ,ד"א מטל השמי זו מקרא,
ומשמני האר 2זו משנה ,דג' זו תלמוד ,תירוש זה אגדה.
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