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חק לישראל – פרשת וישלח ליל שישי
תורה -

בראשית פרק לב'

ֹאמר לָ ּ ָמה זֶּה ִּת ְׁשאַ ל ִל ְׁש ִמי וַ יְ בָ ֶר ְך
ידה ּנָא ְׁש ֶמ ָך וַ יּ ֶ
)ל( ו ִּי ְׁשאַ ל יַעֲ קֹב וַ יֹּאמֶ ר הַ ִּג ָ
ידה ּנָא ְׁש ֶמ ָך וַ יֹּאמֶ ר לָ ּ ָמה זֶּה ִּת ְׁשאַ ל ִל ְׁש ִמי וַ יְ בָ ֶרךְ
ֹאמר הַ ִּג ָ
שם) :ל( ו ִּי ְׁשאַ ל יַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
אֹ תוֹ ׁ ָ
אֹ תוֹ ׁ ָשם:

אֲמר חַ ִּוי ְכ ַען ְׁש ָמ ְך וַ אֲ ַמר ְל ָמה ְדנַן אַ ְּת ׁ ָשאֵ ל ִל ְׁש ִמי וּבָ ִר ְ
יה ּ ַת ּ ָמן:
ָת ּ
יך י ֵ
)ל( ו ְּׁשאֵ ל יַעֲ קֹב וַ ַ

יתי ֱאל ִֹהים ּ ָפנִ ים אֶ ל ּ ָפנִ ים וַ ִּת ּנָצֵ ל
)לא( וַ ִּי ְק ָרא יַעֲ קֹב ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם ּ ְפנִ יאֵ ל ִּכי ָר ִא ִ
יתי ֱאל ִֹהים ּ ָפנִ ים אֶ ל ּ ָפנִ ים וַ ִּת ּנָצֵ ל נ ְַפ ִׁשי:
נַפְ ִׁשי) :לא( וַ ִּי ְק ָרא ַיעֲ קֹב ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם ּ ְפנִ יאֵ ל ִּכי ָר ִא ִ
ֵיתי ַמ ְלאָ כַ ּיָא ַדיְ ָי אַ ּ ִפין ְּבאַ ּ ִפין וְ ִא ְׁש ְּתזָבַ ת נ ְַפ ִׁשי:
אֲרי ֲחז ִ
)לא( ו ְּק ָרא יַעֲ קֹב ְׁש ָמא ְדאַ ְת ָרא ּ ְפנִ יאֵ ל ֵ

שר ָעבַ ר אֶ ת ּ ְפנוּאֵ ל וְ הוּא צֹלֵ ַע ַעל יְ ֵרכוֹ ) :לב( וַ ִּיזְ ַרח לוֹ
)לב( וַ ִּיזְ ַרח לוֹ הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַּכאֲ ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַּכא ׁ ֶ
יה ִׁש ְמ ׁ ָשא ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ר יָת ּ ְפנוּאֵ ל
ֲשר ָעבַ ר אֶ ת ּ ְפנוּאֵ ל וְ הוּא צֹלֵ ַע ַעל יְ ֵרכוֹ ) :לב( ו ְּדנַח לֵ ּ
יה:
וְ הוּא ַמ ְטלַ ע ַעל י ְַר ּ ֵכ ּ

אֲשר ַעל ַּכף הַ יּ ֵָר ְך ַעד הַ יּוֹ ם
ָשה ׁ ֶ
אכל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִּגיד הַ ּנ ׁ ֶ
)לג( ַעל ּ ֵכן לֹא ֹי ְ
ְ
ֹאכל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִּגיד
ָשה) :לג( ַעל ּ ֵכן לֹא י ְ
הַ זֶּה ִּכי נָגַ ע ְּבכַ ף י ֶֶרך יַעֲ קֹב ְּבגִ יד הַ ּנ ׁ ֶ

ָשה) :לג( ַעל ּ ֵכן לָ א
ֲשר ַעל ַּכף הַ יּ ֵָר ְך ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ִּכי נָגַ ע ְ ּבכַ ף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב ְּבגִ יד הַ ּנ ׁ ֶ
ָשה א ׁ ֶ
הַ ּנ ׁ ֶ
ידא
אֲרי ְק ֵריב ִּב ְפ ֵתי י ְַר ָּכא ְדיַעֲ קֹב ְּבגִ ָ
ידא ְדנ ְַׁשיָא דִּ י ַעל ּ ְפ ֵתי י ְַר ָּכא ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין ֵ
ֵיכלוּן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ִּג ָ
י ְ
ְדנ ְַׁש ָיא:

יש וַ יַּחַ ץ אֶ ת
שו ָּבא וְ ִע ּמוֹ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁ
לג )א( וַ ִּישּׂ ָ א יַעֲ קֹב ֵעינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה עֵ ָ ׂ
הַ יְ לָ ִדים ַעל לֵ אָ ה וְ ַעל ָרחֵ ל וְ ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְׁשפָ חוֹ ת) :א( וַ ִּישּׂ ָ א יַעֲ קֹב ֵעינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה
יש וַ ַּיחַ ץ אֶ ת הַ יְ לָ ִדים ַעל לֵ אָ ה וְ ַעל ָרחֵ ל וְ ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְׁשפָ חוֹ ת:
שו ָּבא וְ ִע ּמוֹ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁ
ֵע ָ ׂ
יה אַ ְר ַּבע ְמאָ ה גּ ְֻב ִרין וּפַ ִּליג יָת ְּב ַנ ּיָא ַעל לֵ אָ ה וְ ַעל ָרחֵ ל וְ ַעל
אֲתא וְ ִע ּ ֵמ ּ
שו ָ
)א( וּזְ קַ ף יַעֲ קֹב עֵ ינוֹ ִהי וַ ֲחזָא וְ הָ א ֵע ָ ׂ
ּ ַת ְר ּ ֵתין ְלחֵ ינ ָָתא:

אשֹנָה וְ אֶ ת לֵ אָ ה וִ ילָ ֶדיהָ אַ ֲחרֹנִ ים וְ אֶ ת
ָשם אֶ ת הַ ּ ְׁשפָ חוֹ ת וְ אֶ ת י ְַל ֵדיהֶ ן ִר ׁ
)ב( וַ יּ ֶ ׂ
ָרחֵ ל וְ אֶ ת יוֹ סֵ ף אַ ֲ
אשֹנָה וְ אֶ ת לֵ אָ ה וִ ילָ ֶדיהָ
שם אֶ ת הַ ּ ְׁשפָ חוֹ ת וְ אֶ ת יַ ְל ֵדיהֶ ן ִר ׁ
חרֹנִ ים) :ב( וַ ָּי ֶ ׂ
אַ ֲחרֹנִ ים וְ אֶ ת ָרחֵ ל וְ אֶ ת יוֹ סֵ ף אַ ֲחרֹנִ ים:

)ב( וְ ׁ ַש ִּוי יָת ְלחֵ ינ ָָתא וְ יָת ְּב ֵניהֶ ן קַ ְד ָמ ִאין וְ יָת לֵ אָ ה ו ְּבנָהָ א

ַּב ְת ָר ִאין וְ יָת ָרחֵ ל וְ יָת יוֹ סֵ ף ַּב ְת ָר ִאין:

שבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ַעד ִּג ְׁש ּתוֹ ַעד אָ ִחיו) :ג( וְ הוּא
)ג( וְ הוּא ָעבַ ר ִל ְפנֵיהֶ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְרצָ ה ׁ ֶ
קֳד ֵמיהוֹ ן ו ְּסגִ יד ַעל
שבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ַעד ִּג ְׁש ּתוֹ ַעד אָ ִחיו) :ג( וְ הוּא עֲ בַ ר ָ
ָעבַ ר ִל ְפנֵיהֶ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְרצָ ה ׁ ֶ
יה ַעד )נ"אְ ,לוַ ת( אֲ חו ִּהי:
אַ ְר ָעא ְׁשבַ ע זִ ְמנִ ין ַעד ִמ ְק ְרבֵ ּ

ארו וַ ִּי ּ ׁ ָ
)ד( וַ יּ ָָרץ ֵע ָ ׂשו ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ חַ ְּבקֵ ה ּו וַ ִּי ּפֹל ַעל צַ ָ ּו ָ
שקֵ ה ּו וַ ִּי ְבכּ ּו) :ד( וַ ָּי ָרץ ֵע ָ ׂשו
יה וּנְ פַ ל ַעל
יה וְ גַ ּ ְפפֵ ּ
שו ְלקַ דָּ מו ֵּת ּ
שקֵ ה ּו וַ ִּי ְבכּ ּו) :ד( ו ְּרהַ ט ֵע ָ ׂ
ארו וַ ִּי ּ ׁ ָ
ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ חַ ְ ּבקֵ ה ּו וַ ִּי ּפֹל ַעל צַ ָ ּו ָ
יה ו ְּבכוֹ :
יה וְ נ ְַׁשקֵ ּ
אר ּ
צַ ְּו ֵ

ֹאמר
ֹאמר ִמי אֵ ֶּלה ָּל ְך וַ יּ ַ
)ה( וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת ֵעינָיו וַ יּ ְַרא אֶ ת הַ ּנ ִָׁשים וְ אֶ ת הַ יְ לָ ִדים וַ יּ ֶ
אל ִֹהים אֶ ת ַעבְ דֶּ ָך) :ה( וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת ֵעינָיו וַ ַּי ְרא אֶ ת הַ ּנ ִָׁשים וְ אֶ ת
ֲשר חָ נַן ֱ
הַ יְ לָ ִדים א ׁ ֶ
ֲשר חָ נַן ֱאל ִֹהים אֶ ת ַע ְבדֶּ ָך:
ֹאמר הַ יְ לָ ִדים א ׁ ֶ
ֹאמר ִמי אֵ ּ ֶלה ָּל ְך וַ יּ ַ
הַ יְ לָ ִדים וַ יּ ֶ
אֲמר ְּב ַנ ּיָא דִּ י חָ ס יְ ָי יָת ַע ְבדָּ ְך:
אֲמר ָמן ִא ֵּלין לָ ְך וַ ַ
וַ ֲחזָא יָת נְ ׁ ַשיָא וְ יָת ְּב ַניָּא וַ ַ

)ה( וּזְ קַ ף יָת ֵעינוֹ ִהי

נִג ׁש יוֹ סֵ ף וְ ָרחֵ ל וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :ו( וַ ִּת ּ ַג ׁש ּ ַגם
)ו( וַ ִּת ַּג ׁש ַּגם לֵ אָ ה וִ ילָ ֶדיהָ וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו וְ אַ חַ ר ַּ
ידא:
חו ּו וְ אַ חַ ר נִ ַּג ׁש יוֹ סֵ ף וְ ָרחֵ ל וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :ו( ו ְּק ִריבַ ת ְלחֵ ינ ָָתא ִא ִּנין ו ְּבנֵיהֵ ן ו ְּסגִ ָ
לֵ אָ ה וִ ילָ ֶדיהָ וַ ִּי ְׁש ּ ַת ֲ
נִג ׁש יוֹ סֵ ף וְ ָרחֵ ל וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :ז( וַ ִּת ּ ַג ׁש ּ ַגם
)ז( וַ ִּת ַּג ׁש ַּגם לֵ אָ ה וִ ילָ ֶדיהָ וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו וְ אַ חַ ר ַּ
חו ּו וְ אַ חַ ר נִ ַּג ׁש יוֹ סֵ ף וְ ָרחֵ ל וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :ז( ו ְּק ִריבָ א אַ ף לֵ אָ ה ו ְּבנָהָ א ו ְּסגִ יד ּו וּבָ ַתר ּ ֵכן
לֵ אָ ה וִ ילָ ֶדיהָ וַ ִּי ְׁש ּ ַת ֲ
ְק ֵריב יוֹ סֵ ף וְ ָרחֵ ל ו ְּסגִ יד ּו:
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)ח(

ֹאמר ִל ְמצֹא חֵ ן ְּב ֵעינֵי ֲאדֹנִ י:
ֹאמר ִמי ְל ָך ָּכל הַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר ּ ָפגָ ְׁש ִּתי וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ

ֹאמר ִל ְמצֹא חֵ ן ְ ּב ֵעינֵי ֲאדֹנִ י:
ֲשר ּ ָפגָ ְׁש ִּתי וַ יּ ֶ
)ח( וַ יֹּאמֶ ר ִמי ְל ָך ָּכל הַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ זֶּה א ׁ ֶ

אֲמר ָמן לָ ְך
)ח( וַ ַ

יתא הָ ֵדין דִּ י עֲ ָר ִעית וַ אֲ ַמר ְלאַ ְׁש ָּכחָ א ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵי ִרבּ וֹ נִ י:
ָּכל ַמ ְׁש ִר ָ

שו י ֶׁש ִלי ָרב אָ ִחי יְ ִהי
ֹאמר ֵע ָ ׂ
ֲשר לָ ְך) :ט( וַ יּ ֶ
שו י ֶׁש ִלי ָרב אָ ִחי יְ ִהי ְל ָך א ׁ ֶ
ֹאמר ֵע ָ ׂ
)ט( וַ יּ ֶ
ְ
שו ִאית ִלי סַ ִּגי אָ ִחי אַ צְ לַ ח ְּב ִדילָ ְך:
אֲמר ֵע ָ ׂ
שר לָ ך) :ט( וַ ַ
ְל ָך אֲ ׁ ֶ

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמנְ חָ ִתי ִמיּ ִָדי ִּכי ַעל
ֹאמר יַעֲ קֹב אַ ל נָא ִאם נָא ָמצָ ִ
)י( וַ יּ ֶ
יתי פָ נ ָ
ֶיך ִּכ ְראֹ ת ּ ְפנֵי ֱ
ּ ֵכן ָר ִא ִ
אתי
ֹאמר ַיעֲ קֹב אַ ל נָא ִאם נָא ָמצָ ִ
אל ִֹהים וַ ִּת ְרצֵ נִ י) :י( וַ יּ ֶ

יתי פָ נ ָ
חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
אל ִֹהים וַ ִּת ְרצֵ נִ י) :י( וַ אֲ ַמר
ֶיך ִּכ ְראֹ ת ּ ְפנֵי ֱ
ֶיך וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמנְ חָ ִתי ִמיּ ִָדי ִּכי ַעל ּ ֵכן ָר ִא ִ
ְ
ְ
אֲרי ַעל ּ ֵכן חֲזִ ִּתנּ וּן ְלאַ ּ ָפיך ְּכחֵ יז ּו אַ ּ ֵפי
יַעֲ קֹב ְּבבָ ע ּו ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין ְּב ֵעינָיך ו ְּתקַ ּ ֵבל ִּת ְק ֻר ְב ִּתי ִמן יְ ִדי ֵ
ַר ְב ְרבַ ּיָא וְ ִא ְת ְר ֵעית ִלי:

)יא( קַ ח נָא אֶ ת ִּב ְרכָ ִתי אֲ ׁ ֶשר הֻ בָ את לָ ְך ִּכי חַ ּנַנִ י אֱ ל ִֹהים וְ ִכי י ֶׁש ִלי כֹל וַ ִּיפְ צַ ר
בּ וֹ וַ ִּי ָּקח) :יא( קַ ח נָא אֶ ת ִ ּב ְרכָ ִתי ֲא ׁ ֶשר הֻ בָ את לָ ְך ִּכי חַ ּנַנִ י ֱאל ִֹהים וְ ִכי י ֶׁש ִלי כֹל וַ ִּי ְפצַ ר בּ וֹ
וַ ִּי ָּקח:

יה
אֲרי ִאית ִלי כ ָֹּלא וְ אַ ְתקֵ ף ּ ֵב ּ
קֳדם( יְ ָי וַ ֵ
אֲרי ַר ִחים עֲ לַ י ) ָ
)יא( קַ ּ ֵבל ְּכ ַען יָת ִּת ְק ֻר ְב ִּתי דְּ ִא ּתוֹ ִתיאַ ת לָ ְך ֵ

וְ קַ ִּביל:

ֹאמר נִ ְס ָעה וְ נֵלֵ כָ ה וְ אֵ ְלכָ ה ְלנֶגְ דֶּ ָך:
ֹאמר נִ ְס ָעה וְ נֵלֵ כָ ה וְ אֵ ְלכָ ה ְלנֶגְ דֶּ ָך) :יב( וַ יּ ֶ
)יב( וַ יּ ֶ
אֲמר נִ ּ ַטל וְ נֵיהָ ְך וְ אֵ יהַ ְך ְלקָ ְבלָ ְך:
וַ ַ

)יב(

)יג( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָ יו אֲ דֹנִ י י ֵֹד ַע ִּכי הַ יְ לָ ִדים ַר ִּכים וְ הַ ּצֹאן וְ הַ ָּבקָ ר ָעלוֹ ת ָעלָ י ו ְּדפָ קוּם
ֹאמר אֵ לָ יו אֲ דֹנִ י י ֵֹד ַע ִּכי הַ יְ לָ ִדים ַר ִּכים וְ ַה ּצֹאן וְ הַ ָּבקָ ר
צֹאן) :יג( וַ יּ ֶ
יוֹ ם אֶ חָ ד וָ ֵמת ּו ָּכל הַ ּ
ָעלוֹ ת ָעלָ י ו ְּדפָ קוּם יוֹ ם אֶ חָ ד וָ מֵ ת ּו ָּכל ַה ּצֹאן:

יכין וְ ָענָא
אֲרי יָנְ קַ ָ ּיא ַר ִּכ ִ
יה ִרבּ וֹ נִ י יְ ַדע ֵ
אֲמר לֵ ּ
)יג( וַ ַ

וְ תוֹ ֵרי ֵמינִ ְק ּ ָתא ָעלָ י ו ְּדחוֹ ִקנוּן יוֹ ָמא חַ ד וִ ימוּתוּן ָּכל ָענָא:

)יד( יַעֲ בָ ר נָא אֲ דֹנִ י ִל ְפנֵי ַע ְבדּ וֹ וַ אֲנִ י אֶ ְתנַהֲלָ ה ְל ִא ִּטי ְל ֶרגֶל הַ ּ ְמלָ אכָ ה אֲ ׁ ֶשר ְלפָ נַי
ש ִע ָ
אֲשר אָ בֹא אֶ ל ֲאדֹנִ י ֵ ׂ
ו ְּל ֶרגֶל הַ יְ לָ ִדים ַעד ׁ ֶ
ירה) :יד( יַעֲ בָ ר נָא אֲ דֹנִ י ִל ְפנֵי ַע ְבדּ וֹ
וַ ֲאנִ י אֶ ְתנַהֲ לָ ה ְל ִא ִּטי ְל ֶרגֶל הַ ּ ְמלָ אכָ ה אֲ ׁ ֶשר ְלפָ נַי ו ְּל ֶרגֶל הַ יְ לָ ִדים ַעד ֲא ׁ ֶשר אָ בֹא אֶ ל ֲאדֹנִ י
יה וַ אֲ נָא א ֱַד ּ ֵבר ְּבנִ יחַ ְל ֶר ֶגל עוֹ בַ ְד ּ ָתא ִדי קֳ ָד ַמי ו ְּל ֶרגֶל יָנְ קַ ּיָא ַעד דִּ י
קֳדם ַע ְבדֵּ ּ
ירה) :יד( יְ ִע ַּבר ְּכ ַען ִרבּ וֹ נִ י ָ
ש ִע ָ
ֵׂ
ש ִעיר:
אֵ עוֹ ל ְלוַ ת ִרבּ וֹ נִ י ְל ֵ ׂ

ֹאמר לָ ּ ָמה זֶּה אֶ ְמצָ א חֵ ן
שו אַ ִּציגָ ה ּנָא ִע ּ ְמ ָך ִמן הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ִא ִּתי וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵע ָ ׂ
)טו( וַ יּ ֶ
ְּב ֵעינֵי ֲ
ֹאמר לָ ּ ָמה זֶּה אֶ ְמצָ א
ֲשר ִא ִּתי וַ יּ ֶ
שו אַ ִּציגָ ה ּנָא ִע ּ ְמ ָך ִמן הָ ָעם א ׁ ֶ
ֹאמר ֵע ָ ׂ
אדֹנִ י) :טו( וַ יּ ֶ
חֵ ן ְ ּב ֵעינֵי אֲ דֹנִ י:

שו אֶ ְׁשבּ וֹ ק ְּכ ַען ִע ּ ָמ ְך ִמן ַע ּ ָמא דִּ ִע ּ ִמי וַ אֲ ַמר ְל ָמא ְדנַן אַ ְׁש ַּכח ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵי
אֲמר ֵע ָ ׂ
)טו( וַ ַ

ִרבּ וֹ נִ י:

שו ְל ַד ְר ּכוֹ
ָשב ַּביּוֹ ם הַ הוּא ֵע ָ ׂ
ירה) :טז( וַ יּ ׁ ָ
ש ִע ָ
ָשב ַּביּוֹ ם הַ הוּא ֵע ָ ׂשו ְל ַד ְרכּ וֹ ֵ ׂ
)טז( וַ יּ ׁ ָ
ש ִעיר:
יה ְל ֵ ׂ
שו ְלאָ ְרחֵ ּ
ירה) :טז( וְ ַתב ְּביוֹ ָמא הַ הוּא ֵע ָ ׂ
ש ִע ָ
ֵׂ

)יז( וְ יַעֲ קֹב נָסַ ע סֻ כּ ָֹתה וַ ִּיבֶ ן לוֹ ָּביִ ת ו ְּל ִמ ְקנֵה ּו ָע ָ ׂשה סֻ כּ ֹת ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ׁ ֵשם
שה סֻ כּ ֹת ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ׁ ֵשם
הַ ּ ָמקוֹ ם סֻ כּ וֹ ת) :יז( וְ יַעֲ קֹב נָסַ ע סֻ כּ ָֹתה וַ ִּיבֶ ן לוֹ ָּביִ ת ו ְּל ִמ ְקנֵה ּו ָע ָ ׂ
הַ ּ ָמקוֹ ם סֻ ּכוֹ ת:

יה עֲ בַ ד ְמ ַט ָּלן ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ָמא ְד ַא ְת ָרא
יר ּ
יתא וְ ִל ְב ִע ֵ
יה ּ ֵב ָ
)יז( וְ יַעֲ קֹב נְ ַטל ְלסֻ כּ וֹ ת ו ְּבנָא לֵ ּ

סֻ כּ וֹ ת:

אֲרם וַ ִּיחַ ן אֶ ת
אֲשר ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ְּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן ָ
)יח( וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹב ׁ ָשלֵ ם ִעיר ְׁשכֶ ם ׁ ֶ
ֲשר ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ְּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן ֲא ָרם וַ ִּיחַ ן אֶ ת
ּ ְפנֵי הָ ִעיר) :יח( וַ ָּיבֹא יַעֲ קֹב ׁ ָשלֵ ם ִעיר ְׁשכֶ ם א ׁ ֶ
ּ ְפנֵי הָ ִעיר:

יה ִמ ּ ַפדַּ ן דַּ אֲ ָרם ו ְּׁש ָרא לָ קֳ בֵ ל )אַ ּ ֵפי(
ית ּ
אֲתא יַעֲ קֹב ְׁש ִלים קַ ְר ּ ָתא ִד ְׁשכֶ ם דִּ י ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען ְּב ֵמ ֵ
)יח( וַ ָ

קַ ְר ּ ָתא:
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חק לישראל – פרשת וישלח ליל שישי
אֲבי ְׁשכֶ ם
ֲשר נ ָָטה ׁ ָשם אָ הֳ לוֹ ִמיַּד ְּבנֵי חֲמוֹ ר ִ
)יט( וַ ִּיקֶ ן אֶ ת חֶ ְלקַ ת הַ שּׂ ָ ֶדה א ׁ ֶ
ֲשר נ ָָטה ׁ ָשם אָ הֳ לוֹ ִמיַּד ְ ּבנֵי חֲמוֹ ר א ֲִבי
יטה) :יט( וַ ִּיקֶ ן אֶ ת חֶ ְלקַ ת הַ שּׂ ָ ֶדה א ׁ ֶ
ְּב ֵמאָ ה ְקשִׂ ָ
יטה:
ְׁשכֶ ם ְ ּב ֵמאָ ה ְקשִׂ ָ

ידא ִד ְבנֵי חֲמוֹ ר אֲ בו ִּהי ִד ְׁשכֶ ם
ֵיה ִמ ָ
)יט( וּזְ בַ ן יָת אַ חֲסָ נַת חַ ְקלָ א דִּ י ְפ ַרס ּ ַת ּ ָמן ַמ ְׁש ְּכנ ּ

ְּב ֵמאָ ה חו ְּרפָ ן:

אלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( וַ ַיּ ֶ ּצב ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא לוֹ אֵ ל
)כ( וַ ַיּ ֶ ּצב ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא לוֹ אֵ ל ֱ
קֳדם אֵ ל אֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:
אלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( וַ אֲקֵ ם ּ ַת ּ ָמן ַמ ְד ְּבחָ א ו ְּפלַ ח עֲ לוֹ ִהי ָ
ֱ
לד )א( וַ ּ ֵתצֵ א ִדינָה ַּבת לֵ אָ ה ׁ ֶ
אֲשר י ְָל ָדה ְל ַיעֲ קֹב ִל ְראוֹ ת ִ ּב ְבנוֹ ת הָ אָ ֶרץ) :א( וַ ּ ֵתצֵ א
ידת
שר ָי ְל ָדה ְליַעֲ קֹב ִל ְראוֹ ת ִ ּב ְבנוֹ ת הָ אָ ֶרץ) :א( וּנְ פָ קַ ת דִּ ינָה ַּבת לֵ אָ ה דִּ י יְ ִל ַ
ִדינָה ַּבת לֵ אָ ה ֲא ׁ ֶ
ְליַעֲ קֹב ְל ֶמ ֱחזֵי ִּב ְבנַת אַ ְר ָעא:

)ב( וַ יּ ְַרא אֹ ָת ּה ְׁשכֶ ם ּ ֶבן חֲמוֹ ר הַ ִח ִּוי נְ שִׂ יא הָ אָ ֶרץ וַ ִּי ַּקח אֹ ָת ּה וַ ִּי ְׁש ַּכב אֹ ָת ּה וַ יְ ַע ּנֶהָ :
)ב( וַ יּ ְַרא אֹ ָת ּה ְׁשכֶ ם ּ ֶבן ֲחמוֹ ר הַ ִח ִּוי נְ שִׂ יא הָ אָ ֶרץ וַ ִּי ַּקח אֹ ָת ּה וַ ִּי ְׁש ַּכב אֹ ָת ּה וַ יְ ַע ּנֶהָ :

)ב( וַ ֲחזָא י ַָת ּה

ְׁשכֶ ם ַּבר חֲמוֹ ר ִחיוָ אָ ה ַר ָּבא ְדאַ ְר ָעא ו ְּדבַ ר י ַָת ּה ו ְּׁש ִכיב י ַָת ּה וְ ַענְ ַי ּה:

רש"י
)ל( למה זה תשאל ) -ב"ר( אין לנו שם קבוע
משתנין שמותינו )הכל( לפי מצות עבודת
השליחות שאנו משתלחים:
)לב( ויזרח לו השמש  -לשון בני אדם הוא
כשהגענו למקום פלוני האיר לנו השחר זהו
פשוטו .ומדרש אגדה ויזרח לו לצרכו לרפאות
את צלעתו כמה דתימא )מלאכי ג( שמש
צדקה ומרפא בכנפיה ואותן שעות שמיהרה
לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע מיהרה
לזרוח בשבילו :והוא צולע  -היה צולע
כשזרחה השמש:
)לג( גיד הנשה  -ולמה נקרא שמו גיד הנשה
לפי שנשה ממקומו ועלה והוא לשון קפיצה
וכן )ירמיה נא( נשתה גבורתם וכן )לקמן מא(
כי נשני אלהים את כל עמלי :על כף הירך -
פולפ"א בלע"ז )גראבע דיקע( כל בשר גבוה
וחלול ועגול קרוי כף כמו עד שתתמרך הכף
בסמני בגרות(:
)ב( ואת לאה וילדיה אחרונים  -אחרון
אחרון חביב:
)ג( עבר לפניהם  -אמר אם יבא אותו רשע
להלחם ילחם בי תחילה:
)ד( ויחבקהו  -נתגלגלו רחמיו כשראהו
משתחוה כל השתחוואות הללו :וישקהו -
נקוד עליו ויש חולקין בדבר הזה בברייתא
דספרי יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו
בכל לבו )ב"ר( אר"ש בן יוחאי הלכה היא

בידוע שעשו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו
באותה שעה ונשקו בכל לבו )ב"ר(:
)ה( מי אלה לך  -מי אלה להיות שלך:
)ז( נגש יוסף ורחל  -בכלן האמהות נגשות
לפני הבנים אבל ברחל יוסף נגש לפניה אמר
אמי יפת תואר שמא יתלה בה עיניו אותו
רשע אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה
מכאן זכה יוסף לברכת עלי עין:
)ח( מי לך כל המחנה  -מי כל המחנה אשר
פגשתי שהוא שלך כלומר למה הוא לך.
ופשוטו של מקרא על מוליכי המנחה .ומדרשו
כתות של מלאכים פגע שהיו דוחפין אותו
ואת אנשיו ואומרים להם של מי אתם והם
אומרים להם של עשו והן אומרים הכו הכו
ואלו אומרים הניחו בנו של יצחק הוא ולא
היו משגיחים עליו .בן בנו של אברהם הוא
ולא היו משגיחים עליו .אחיו של יעקב הוא
אומרים להם אם כן משלנו אתם:
)ט( יהי לך אשר לך  -כאן הודה לו על
הברכות )ב"ר(:
)י( אל נא  -אל נא תאמר לי כן :אם נא
מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על
כן ראיתי פניך וגו'  -כי כדאי והגון לך
שתקבל מנחתי על אשר ראיתי פניך והן
חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי שר
שלך ועוד על שנתרצית לי למחול על סורחני.
ולמה הזכיר לו ראיית המלאך כדי שיתירא
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הימנו ויאמר ראה מלאכים וניצול איני יכול
לו מעתה :ותרצני  -נתפייסת לי וכן כל רצון
שבמקרא לשון פיוס אפיצומנ"ט בלע"ז
)בעזענפטינג( כי לא לרצון יהי' לכם )ויקרא
כב( הקרבנות באות לפייס ולרצון וכן )משלי י(
שפתי צדיק ידעון רצון יודעים לפייס ולרצות:
)יא( ברכתי  -מנחתי מנחה זו הבאה על
ראיית פנים ולפרקים אינה באה אלא
לשאילת שלום וכל ברכה שהיא לראיית פנים
כגון ויברך יעקב את פרעה )מ"ב יח( עשו
אתי ברכה דסנחריב .וכן )ש"ב ח( לשאול לו
לשלום ולברכו דתועי מלך חמת כולם לשון
ברכת שלום הן שקורין בלע"ז שלודא"ר
)גריססען( אף זו ברכתי מו"ן שלו"ד )איין
גרוס( :אשר הובאת לך  -לא טרחת בה ואני
יגעתי להגיעה עד שבאה לידך )ב"ר( :חנני -
נו"ן ראשונה מודגשת לפי שהיא משמשת
במקום שתי נוני"ן שהי' לו לומר חננני שאין
חנן בלא שתי נונין והשלישית לשימוש כמו
עשני זבדני :יש לי כל  -כל ספוקי ועשו דבר
בלשון גאוה יש לי רב יותר ויותר מכדי צרכי:
)יב( נסעה  -כמו שמעה סלחה שהוא כמו
שמע סלח אף כאן נסעה כמו נסע והנו"ן
יסוד בתיבה ותרגום של אונקלוס טול ונהך
עשו אמר ליעקב נסע מכאן ונלך :ואלכה
לנגדך  -בשוה לך טובה זו אעשה לך
שאאריך ימי מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה
צריך וזהו לנגדך בשוה לך:
)יג( עלות עלי  -הצאן והבקר שהן עלות
מוטלות עלי לנהלן לאט :עלות  -מגדלות
עולליהן לשון )איכה ב( עולל ויונק) .ישעי'
סה( עול ימים )ש"א ו( שתי פרות עלות
בלע"ז אנפיטי"ש )בעקינדערט( :ודפקום יום
אחד ) -ואם ידפקום יום אחד( ליגעם בדרך
במרוצה ומתו כל הצאן :ודפקום  -כמו קול
דודי דופק )שה"ש ה( נוקש בדלת:
)יד( יעבר נא אדני  -אל תאריך ימי הליכתך
עבור כפי דרכך ואף אם תתרחק :אתנהלה -
אתנהל ה"א יתירה כמו ארדה אשמעה :לאטי
 לאט שלי לשון נחת )ישעיה ח( ההולכיםלאט )ש"ב יח( לאט לי לנער .לאטי הלמ"ד
מן היסוד ואינה משמשת אתנהל נחת שלי:

לרגל המלאכה  -לפי צורך הליכת רגלי
המלאכה המוטלת עלי להוליך :ולרגל
הילדים  -לפי רגליהם שהם יכולים לילך :עד
אשר אבא אל אדני שעירה  -הרחיב לו
הדרך שלא היה דעתו ללכת אלא עד סוכות
אמר אם דעתו לעשות לי רעה ימתין עד
בואי אצלו והוא לא הלך )ב"ר( ואימתי ילך
בימי המשיח שנאמר )עובדיה א( ועלו
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו .ומ"א
יש לפ' זו רבים:
)טו( ויאמר למה זה  -תעשה לי טובה זו
שאיני צריך לה :אמצא חן בעיני אדני  -ולא
תשלם לי עתה שום גמול:
)טז( וישב ביום ההוא עשו לדרכו ) -ב"ר(
עשו לבדו וד' מאות איש שהלכו עמו נשמטו
מאצלו אחד אחד והיכן פרע להם הקב"ה
בימי דוד שנאמר )ש"א ל( כי אם ד' מאות
איש נער אשר רכבו על הגמלים:
)יז( ויבן לו בית ) -מגילה יז( שהה שם י"ח
חדש קיץ וחורף וקיץ .סכות קיץ בית חורף
סכות קיץ:
)יח( שלם  -שלם בגופו שנתרפא מצלעתו
)שבת לג( .שלם בממונו שלא חסר כלום מכל
אותו דורון .שלם בתורתו שלא שכח תלמודו
בבית לבן :עיר שכם  -כמו לעיר וכמוהו
)רות א( עד בואנה בית לחם :בבואו מפדן
ארם  -כאדם האומר לחבירו יצא פלוני מבין
שיני אריות ובא שלם .אף כאן ויבא שלם
מפדן ארם מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך:
ויחן את פני העיר .ערב שבת היה -
בשאלתות דרב אחאי .בר"י:
)יט( קשיטה  -מעה אמר ר"ע כשהלכתי
לכרכי הים היו קורין למעה קשיטה )ותרגומו
חורפן טובים חריפים בכל מקום כגון עובר
לסוחר(:
)כ( ויקרא לו אל אלהי ישראל  -לא שהמזבח
קרוי אלהי ישראל אלא על שם שהיה הקדוש
ברוך הוא עמו והצילו קרא שם המזבח על
שם הנס להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת
השם כלומר מי שהוא אל הוא הקב"ה הוא
לאלהים לי ששמי ישראל וכן מצינו במשה
)שמות יז( ויקרא שמו ה' נסי לא שהמזבח
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חק לישראל – פרשת וישלח ליל שישי
)א( בת לאה  -ולא בת יעקב .אלא ע"ש
יציאתה נקראת בת לאה שאף היא יצאנית
היתה )ב"ר( שנאמר ותצא לאה לקראתו
)ועליה משלו המשל כאמה כבתה(:
)ב( וישכב אתה  -כדרכה :ויענה  -שלא
כדרכה )יומא עז(:

קרוי ה' אלא על שם הנס קרא שם המזבח
להזכיר שבחו של הקב"ה ה' הוא נסי ורבותינו
דרשו שהקב"ה קראו ליעקב אל )מגילה יח(
ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע מתחלקים
לכמה טעמים ואני ליישב פשוטו של מקרא
באתי:

ð"òì
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