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ֲהָכנֹות ַלִּמְפָּגׁש 
ִעם ֵעָׂשו

ב"ה



פרק לב

ב"ה

ַיֲעֹקב ָיָצא ְלַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ְּכַנַען. 
ַּבֶּדֶרְך הּוא ׁשֹוֵלַח ְׁשִליִחים ְלֶאֶרץ ֵׂשִעיר ָׁשם ִנְמָצא ָאִחיו 

ֵעָׂשו, ְּכֵדי ִלְמֹסר לֹו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום 
ְוִלְבֹּדק ַהִאם ֵעָׂשו ֲעַדִין ִמְתַּכֵּון ַלֲהֹרג אֹותֹו. 

ְשַׁלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָשׂו ָאִחיו  )ד( ַויִּ

ה  ַאְרָצה ֵשִׂעיר ְשֵׂדה ֱאדֹום: )ה( ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכּ
ָך ַיֲעֹקב ִעם  ה ָאַמר ַעְבדְּ ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָשׂו ֹכּ

ה: י ָוֵאַחר ַעד ָעתָּ ְרתִּ ָלָבן גַּ



ב"ה

ַהְּׁשִליִחים חֹוְזִרים ּוְמַסְּפִרים ְלַיֲעֹקב 
ֶׁשֵעָׂשו יֹוֵצא ִלְקָראתֹו ִעם 400 ִאיׁש.

ְלָאִכים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר  ֻשׁבּו ַהמַּ )ז( ַויָּ
אנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָשׂו ְוַגם ֹהֵלְך  בָּ
ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו: ִלְקָראְתָך ְוַאְרבַּ

פרק לב



ב"ה

פרק לב

ַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשׁר ִאּתֹו  ֶצר לֹו ַויַּ יָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַויֵּ )ח( ַויִּ

ֵני ַמֲחנֹות: ים ִלְשׁ ַמלִּ ָקר ְוַהגְּ אן ְוֶאת ַהבָּ ְוֶאת ַהֹצּ
הּו  ֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהכָּ אֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָשׂו ֶאל ַהמַּ )ט( ַוֹיּ

ְשָׁאר ִלְפֵליָטה: ֲחֶנה ַהנִּ ְוָהָיה ַהמַּ

ַיֲעֹקב חֹוֵׁשׁש ְמאֹוד ֵמַהִּמְפָּגׁש ִעם ֵעָׂשו ְוִהְתּכֹוֵנן ְלָכְך 
ְּבֶאְמָצעּות ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים. הּוא ִחֵּלק ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוֹכל 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִאּתֹו ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות ֶׁשִאם ֵעָׂשו ִיְפַּגע ְּבַמֲחֶנה 

ֶאָחד, ֲעַדִין ַהַּמֲחֶנה ַהֵּׁשִני ִיָּנֵצל. 



פרק לב

ב"ה

ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ִמְתַּפֵּלל ֶלֱאלֹוִקים ֶׁשַּיִּציל אֹותֹו 
ֵמֵעָׂשו ּוַמְזִּכיר ֶאת ַהַהְבָטחֹות ֶׁשִהְבִטיַח לֹו ה'.

י ָיֵרא  ד ֵעָשׂו כִּ ד ָאִחי ִמיַּ יֵלִני ָנא ִמיַּ )יב( ַהצִּ

ִנים: ִני ֵאם ַעל בָּ ן ָיבֹוא ְוִהכַּ ָאֹנִכי ֹאתֹו פֶּ
י  ְך ְוַשְׂמתִּ ה ָאַמְרתָּ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעמָּ )יג( ְוַאתָּ
ֵפר ֵמֹרב: ם ֲאֶשׁר ֹלא ִיסָּ חֹול ַהיָּ ֶאת ַזְרֲעָך כְּ



פרק לב

ב"ה

ְּבנֹוָסף ְלָכְך הּוא ָׁשַלח ַמָּתנֹות ַרּבֹות ְלֵעָׂשו, 
ֶעְדֵרי ֹצאן, ָּבָקר ּוְגַמִּלים. 

א ְבָידֹו  ח ִמן ַהבָּ קַּ ְיָלה ַההּוא ַויִּ לַּ ֶלן ָשׁם בַּ )יד( ַויָּ

ים ָמאַתִים ּוְתָיִשׁים  ִמְנָחה ְלֵעָשׂו ָאִחיו: )טו( ִעזִּ
ֶעְשִׂרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְשִׂרים: 

רֹות  ים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְשֹׁלִשׁים פָּ ַמלִּ )טז( גְּ

ִעים ּוָפִרים ֲעָשָׂרה ֲאֹתֹנת ֶעְשִׂרים  ַאְרבָּ
ַוְעָיִרם ֲעָשָׂרה:



ַהַּמֲאָבק ִעם 
ַהַּמְלָאך

ב"ה



פרק כה

ב"ה

ַיֲעֹקב ִהְסִּכים ֲאָבל ִּבְתמּוָרה ְלָכְך ֶׁשִּיְמֹּכר לֹו 
ֶאת ַהְּבכֹוָרה, ְּכלֹוַמר ֶאת ָּכל ַהְּזכּויֹות ֶׁשל ָהָאח 

ַהְּבכֹור. ֵעָׂשו ִהְסִּכים ְלָכְך.

יו ְוֶאת  י ָנָשׁ ח ֶאת ְשׁתֵּ קַּ ְיָלה הּוא ַויִּ לַּ ָקם בַּ )כג( ַויָּ

ֲעֹבר  ְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד ָעָשׂר ְיָלָדיו ַויַּ י ִשׁ ְשׁתֵּ
ַחל  ֲעִבֵרם ֶאת ַהנָּ ֵחם ַויַּ קָּ ק: )כד( ַויִּ ֵאת ַמֲעַבר ַיֹבּ

ֲעֵבר ֶאת ֲאֶשׁר לו: ַויַּ

ְּבַדְרּכֹו ַלִּמְפָּגׁש ְלַאַחר ְמנּוָחה ְקָצָרה ַיֲעֹקב 
ְוַהַּמֲחֶנה ֶׁשּלֹו ָעְברּו ֶאת ְנַהר ַיֹּבק. 

ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהָנָהר ַיֲעֹקב ִנְזַּכר ֶׁשָּׁשַכח ַּכָּמה 
ְּפִריִטים ַּבָּמקֹום ֶׁשֵהם ָעְזבּו ְוהּוא חֹוֵזר ְלָׁשם.



פרק לב

ב"ה

ְלֶפַתע הּוא ִנְתָקל ְּבִאיׁש ִמְסּתֹוִרי ֶׁשִהְתִחיל ְלֵהָאֵבק 
ִאּתֹו. אֹותֹו ָהִאיׁש ָהָיה ַמְלָאְך ַהַּׁשָּיְך ְלתֹוְמֵכי ֵעָׂשו 

ֶׁשִּנָּסה ִלְפֹּגַע ּבֹו ְּבַדְרּכֹו ַלִּמְפָּגׁש ִעם ֵעָׂשו. 
ַיֲעֹקב ִנְלַחם ְוִהְצִליַח ְלַנֵּצַח אֹותֹו, 
ַאְך ַּבַּמֲאָבק הּוא ָנַקע ֶאת ַּכף ְיֵרכֹו. 

ָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד  ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַויֵּ וָּ )כה( ַויִּ

ַׁחר: ֲעלֹות ַהשָּ
ף  ַקע כַּ ַכף ְיֵרכֹו ַותֵּ ע בְּ גַּ י ֹלא ָיֹכל לֹו ַויִּ ְרא כִּ )כו( ַויַּ

ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו: ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְּ



פרק לב

ב"ה

ַהֹּבֶקר ִהִּגיַע ְוַהַּמְלָאְך ִּבֵּקׁש ִמַּיֲעֹקב ֶׁשִּיֵּתן לֹו ָלֶלֶכת.
 ַיֲעֹקב ִהְסִּכים ִּבְתמּוָרה ְלַקֵּבל ְּבָרָכה ִמֶּמּנּו. 

ַהַּמְלָאְך ַמְסִּכים, ּוְלַבּסֹוף ַּגם ְמַׁשֶּנה ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשל
ַיֲעֹקב ַלֵּׁשם 'ִיְׂשָרֵאל'. 

אֶמר ֹלא  ַׁחר ַוֹיּ י ָעָלה ַהשָּ ֵחִני כִּ אֶמר ַשׁלְּ )כז( ַוֹיּ

ִני:  ַרְכתָּ י ִאם בֵּ ֲחָך כִּ  ֲאַשׁלֵּ
אֶמר ַיֲעֹקב: ֶׁמָך ַוֹיּ אֶמר ֵאָליו ַמה שְּ )כח( ַוֹיּ

י ִאם  אֶמר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִשְׁמָך כִּ )כט( ַוֹיּ

י ָשִׂריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִשׁים ַוּתּוָכל: ִיְשָׂרֵאל כִּ



פרק לב

ב"ה

י ָרִאיִתי  ִניֵאל כִּ קֹום פְּ ְקָרא ַיֲעֹקב ֵשׁם ַהמָּ )לא( ַויִּ

י: ֵצל ַנְפִשׁ נָּ ִנים ַותִּ ִנים ֶאל פָּ ֱאֹלִהים פָּ
נּוֵאל  ֲאֶשׁר ָעַבר ֶאת פְּ ֶׁמׁש כַּ ְזַרח לֹו ַהשֶּ )לב( ַויִּ

ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכֹו:

ַיֲעֹקב קֹוֵרא ַלָּמקֹום 'ְּפִניֵאל' ִמּׁשּום ֶׁשָרָאה ַמְלָאְך 
ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ְוִנַּצל. 

ַיֲעֹקב ָחַזר ַלַּמֲחֶנה צֹוֵלַע ִמְּפִגיַעת ַהַּמְלָאְך ַּבָּיֵרְך ֶׁשּלֹו.



ַהִּמְפָּגׁש
ִעם ֵעָׂשו

ב"ה



ב"ה

פרק לג

א ְוִעּמֹו  ה ֵעָשׂו בָּ ְרא ְוִהנֵּ ׂא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַויַּ שָּ )א( ַויִּ

ַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל  ע ֵמאֹות ִאיׁש ַויַּ ַאְרבַּ
ָׁפחֹות: י ַהשְּ ָרֵחל ְוַעל ְשׁתֵּ

ָנה ְוֶאת  ָׁפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראֹשׁ ֶשׂם ֶאת ַהשְּ )ב( ַויָּ

ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים:

ְלֶפַתע ַיֲעֹקב רֹוֶאה ֵמָרחֹוק ִּכי ֵעָׂשו ַמִּגיַע ִלְקָראתֹו ַיַחד 
ִעם 400 ַאְנֵׁשי ַהַּמֲחֶנה ֶׁשּלֹו.

הּוא ְמַאְרֵּגן ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּיְהיּו ֵמֲאחֹוָריו ְויֹוֵצא ְלַבּדֹו 
ִלְקַראת ֵעָׂשו.



ְלַהְפָּתָעתֹו ֵעָׂשו ָרץ ִלְקָראתֹו, 
ְמַחֵּבק ּוְמַנֵּׁשק אֹותֹו ּוְׁשֵניֶהם ּבֹוִכים. 

ֵקהּו  ָרץ ֵעָשׂו ִלְקָראתֹו ַוְיַחבְּ )ד( ַויָּ

ְבּכּו: ֵׁקהּו ַויִּ שָּ אָרו ַויִּ ל ַעל ַצוָּ ֹפּ ַויִּ

ב"ה

פרק לג



ב"ה

פרק לג

ִשׁים ְוֶאת  ְרא ֶאת ַהנָּ ׂא ֶאת ֵעיָניו ַויַּ שָּ )ה( ַויִּ

אַמר ַהְיָלִדים  ְך ַוֹיּ ה לָּ אֶמר ִמי ֵאלֶּ ַהְיָלִדים ַוֹיּ
ָך:   ֲאֶשׁר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבדֶּ

ִני  י ַחנַּ ְרָכִתי ֲאֶשׁר ֻהָבאת ָלְך כִּ )יא( ַקח ָנא ֶאת בִּ

ח: קָּ ְפַצר ּבֹו ַויִּ ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש ִלי ֹכל ַויִּ

ַיֲעֹקב ֶהְרָאה ְלֵעָׂשו ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוְמַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמָּתנֹות ֶׁשֵהִביא לֹו. 



ב"ה

פרק לג

ָך: אֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגדֶּ )יב( ַוֹיּ

ים  י ַהְיָלִדים ַרכִּ אֶמר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדַע כִּ )יג( ַוֹיּ
ָקר ָעלֹות ָעָלי ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד  אן ְוַהבָּ ְוַהֹצּ

אן: ל ַהֹצּ ָוֵמתּו כָּ

ֵעָׂשו ַמִּציַע ְלַיֲעֹקב ָלבֹוא ִאּתֹו ְלֶאֶרץ ֵׂשִעיר 
ַאְך הּוא ְמָסֵרב ִמּׁשּום ֶׁשַהְּיָלִדים ֲעַדִין ְקַטִּנים 

ְוִיְהֶיה ָקֶׁשה ָלֶהם ַּבַּמָּסע ַהְּמָפֵרְך ְלָׁשם.



ֵהם ִנְפָרִדים ְוָכל ֶאָחד ַמְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו.
ַיֲעֹקב ָעַצר ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא 'ֻסּכֹות'.

ּיֹום ַההּוא ֵעָשׂו ְלַדְרּכֹו  ָשׁב בַּ )טז( ַויָּ

ֶבן לֹו  ָתה ַויִּ ֵשִׂעיָרה: )יז( ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹכּ
ן ָקָרא  ת ַעל כֵּ ִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָשׂה ֻסֹכּ בָּ

קֹום ֻסּכֹות: ֵשׁם ַהמָּ

ב"ה

פרק לג



ב"ה

פרק לג

ַנַען  ֶאֶרץ כְּ ֹבא ַיֲעֹקב ָשֵׁלם ִעיר ְשֶׁכם ֲאֶשׁר בְּ )יח( ַויָּ

ֵני ָהִעיר: ַחן ֶאת פְּ ן ֲאָרם ַויִּ דַּ ֹבאֹו ִמפַּ בְּ
ד  ֶׂדה ֲאֶשׁר ָנָטה ָשׁם ָאֳהלֹו ִמיַּ ֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהשָּ )יט( ַויִּ

ֵמָאה ְקִשׂיָטה: ֵני ֲחמֹור ֲאִבי ְשֶׁכם בְּ בְּ
ְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל. ַח ַויִּ ב ָשׁם ִמְזבֵּ צֶּ )כ( ַויַּ

ְלַאַחר 18 ֳחָדִׁשים ַמִּגיַע ַיֲעֹקב ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ָלִעיר ְׁשֶכם 
ֶׁשְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ָׁשם הּוא קֹוֶנה ַקְרַקע

ִמָּבָניו ֶׁשל 'ֲחמֹור'. הּוא ֵמִקים ָׂשם ִמְזֵּבַח ְלהֹודֹות 
ֶלֱאלֹוִקים ַעל ָּכְך ֶׁשֵהִביא אֹותֹו ְּבָׁשלֹום ָלָאֶרץ.



ֵליַדת ִּבְנָיִמין

ב"ה



ב"ה
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אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל  )א( ַוֹיּ

ְרֶאה ֵאֶליָך  ַח ָלֵאל ַהנִּ ְוֶשׁב ָשׁם ַוֲעֵשׂה ָשׁם ִמְזבֵּ
ֵני ֵעָשׂו ָאִחיָך:  ָבְרֲחָך ִמפְּ בְּ

ר בֶּ קֹום ֲאֶשׁר דִּ ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת ֵשׁם ַהמָּ )טו( ַויִּ

ית ֵאל: ִאּתֹו ָשׁם ֱאֹלִהים בֵּ

ַיֲעֹקב ִהְמִׁשיְך ְלַאַחר ִמֵּכן ְלֵבית ֵאל, ּוִמָּׁשם ָהַלְך 
ְּבַמַּסע ֶּדֶרְך ֶאְפָרת ְלִכּוּון ִקְרַית ַאְרַּבע, 

ְלֵבית ָאִביו ִיְצָחק.



פרק לה

ב"ה

ְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא  ית ֵאל ַוְיִהי עֹוד כִּ ְסעּו ִמבֵּ )טז( ַויִּ

ּה: ִלְדתָּ ַקׁש בְּ ֶלד ָרֵחל ַותְּ ֶאְפָרָתה ַותֵּ
ֶדת ַאל  אֶמר ָלּה ַהְמַילֶּ ּה ַוֹתּ ִלְדתָּ )יז( ַוְיִהי ְבַהְקֹשָׁתּה בְּ

ן: י ַגם ֶזה ָלְך בֵּ יְרִאי כִּ תִּ
ן אֹוִני  ְקָרא ְשׁמֹו בֶּ י ֵמָתה ַותִּ ֵצאת ַנְפָשּׁה כִּ )יח( ַוְיִהי בְּ

ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין:

ִלְפֵני ֶׁשִהִּגיַע ְלֶאְפָרת ָעְצָרה ַהַּׁשָּיָרה ְוָרֵחל יֹוֶלֶדת ֶאת 
ַהֵּבן ַה-12 ֶׁשל ַיֲעֹקב, ִּבְנָיִמין.

ַהֵּליָדה ָהְיָתה ְמאֹוד ָקָׁשה ּוְבסֹוָפּה ָרֵחל ִאֵּמנּו ִנְפְטָרה. 



פרק לה

ב"ה

ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה  ֵבר בְּ קָּ ָמת ָרֵחל ַותִּ )יט( ַותָּ

ית ָלֶחם: ִהוא בֵּ
ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא  ב ַיֲעֹקב ַמצֵּ צֵּ )כ( ַויַּ

ֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום: ַמצֶּ

ַיֲעֹקב קֹוֵבר ֶאת ָרֵחל ַּבֶּדֶרְך ֵּבין 
ְירּוָׁשַלִים ְלֶחְברֹון. 



ב"ה

פרק לה

ֹבא ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו )כז( ַויָּ

ע ִהוא ֶחְברֹון ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרבַּ
ר ָשׁם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק: ֲאֶשׁר גָּ

ְלַאַחר ִמֵּכן ַמִּגיַע ַיֲעֹקב ְלֶחְברֹון 
ֶאל ָאִביו ִיְצָחק.
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