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VaYishlach	  5730	  

-בראשית לב:כה לג 	  

איש גס   :ַהָּׁשַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמֹו ִאיׁש וַּיֵָאֵבק[ ְלַבּדֹו יֲַעקֹב וַּיִָּוֵתר) כה(  	  
:ִעּמֹו ְּבֵהָאְבקֹו יֲַעקֹב יֶֶרְך ַּכף וֵַּתַקע יְֵרכֹו ְּבַכף וַּיִַּגע לֹו יָכֹל ֹלא ִּכי וַּיְַרא) כו( 	  
  איש נכבד;                 :ֵּבַרְכָּתנִי ִאם ִּכי ֲאַׁשֵּלֲחָך ֹלא וַּיֹאֶמר ַהָּׁשַחר ָעָלה ִּכי יַׁשְּלֵחנִ  וַּיֹאֶמר) כז(

מנהג הקטן לגבי גדול 	  
:יֲַעקֹב וַּיֹאֶמר ְּׁשֶמָך ַמה ֵאָליו וַּיֹאֶמר) כח(  
נבואת המלאך:  	  
:וַּתּוָכל ֲאנִָׁשים וְִעם ֱאֹלקים ִעם ָׂשִריתָ  ִּכי יְִׂשָרֵאל ִאם ִּכי ִׁשְמָך עֹוד יֵָאֵמר יֲַעקֹב ֹלא וַּיֹאֶמר) כט( 	  

רצה לדעת מה טיבו ]:ָׁשם אֹתֹו וַיְָבֶרְך ִלְׁשִמי ִּתְׁשַאל ֶּזה ָלָּמה וַּיֹאֶמר ְׁשֶמָך ּנָא ַהִּגיָדה וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב וַּיְִׁשַאל) ל(  
	  

כאשר נתאמת הדבר  (עשו  :נְַפִׁשי וִַּתּנֵָצל ָּפנִים ֶאל ָּפנִים ֱאֹלקים ָרִאיִתי ִּכי ְּפנִיֵאל ַהָּמקֹום ֵׁשם יֲַעקֹב וַּיְִקָרא) לא(
לא הזיק לו ולמשפחתו),  

הכיר שהאיש הי' מלאך.         	  
:יְֵרכֹו ַעל צֵֹלעַ  וְהּוא ְּפנּוֵאל ֶאת ָעַבר ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמׁש לֹו וַּיְִזַרח) לב( 	  
 ְּבִגיד יֲַעקֹב יֶֶרְך ְּבַכף נַָגע ִּכי ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ַהּיֵָרְך ַּכף ַעל ֲאֶׁשר ַהּנֶָׁשה ִּגיד ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי יֹאְכלּו ֹלא ֵּכן ַעל) לג(

זכר למראות, חלומות שבנבואה.       :ַהּנֶָׁשה  
 

היגיעה:  
-שם ד כד 	  

:ֹוםֱאד ְׂשֵדה ֵׂשִעיר ַאְרָצה ָאִחיו ֵעָׂשו ֶאל ְלָפנָיו ַמְלָאִכים יֲַעקֹב וִַּיְׁשַלח) ד( 	  
:ָעָּתה ַעד וֵָאַחר ַּגְרִּתי ָלָבן ִעם יֲַעקֹב ַעְבְּדָך ָאַמר ּכֹה ְלֵעָׂשו ַלאדֹנִי תֹאְמרּון ּכֹה ֵלאמֹר אָֹתם וַיְַצו) ה( 	  
:ְּבֵעינֶיָך ֵחן ִלְמצֹא ַלאדֹנִי ְלַהִּגיד וֶָאְׁשְלָחה וְִׁשְפָחה וְֶעֶבד צֹאן וֲַחמֹור ׁשֹור ִלי וַיְִהי) ו( 	  
:ִעּמֹו ִאיׁש ֵמאֹות וְַאְרַּבע ִלְקָראְתָך הֵֹלְך וְַגם ֵעָׂשו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ָּבאנּו ֵלאמֹר יֲַעקֹב ֶאל ַהַּמְלָאִכים בּווַּיָׁשֻ ) ז( 	  
:נֹותַמחֲ  ִלְׁשנֵי וְַהְּגַמִּלים ַהָּבָקר וְֶאת ַהּצֹאן וְֶאת ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָהָעם ֶאת ַּיַחץוַ  לֹו וַּיֵֶצר ְמאֹד יֲַעקֹב וַּיִיָרא) ח( 	  
:ִלְפֵליָטה ַהּנְִׁשָאר ַהַּמֲחנֶה וְָהיָה וְִהָּכהּו ָהַאַחת ַהַּמֲחנֶה ֶאל ֵעָׂשו יָבֹוא ִאם וַּיֹאֶמר) ט( 	  
:ִעָּמְך וְֵאיִטיָבה ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְלַאְרְצָך ׁשּוב ֵאַלי ָהאֵֹמר יְדֹוָד יְִצָחק ָאִבי וֵאֹלקי ַאְבָרָהם ָאִבי ֱאֹלקי יֲַעקֹב ּיֹאֶמרוַ ) י( 	  
 ָהיִיִתי וְַעָּתה ַהֶּזה ַהּיְַרֵּדן ֶאת ָעַבְרִּתי ְבַמְקִלי ִּכי ַעְבֶּדָך ֶאת ָעִׂשיתָ  ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ּוִמָּכל ַהֲחָסִדים ִמּכֹל ָקטֹנְִּתי) יא(

:ַמֲחנֹות ִלְׁשנֵי 	  
ְ  יָבֹוא ֶּפן אֹתֹו ָאנִֹכי יֵָרא ִּכי ֵעָׂשו ִמּיַד ָאִחי ִמּיַד נָא ַהִּציֵלנִי) יב( :ָּבנִים ַעל ֵאם ִהַּכנִיו 	  
:ֵמרֹב יִָּסֵפר ֹלא ֲאֶׁשר ַהּיָם ְּכחֹול ַזְרֲעָך ֶאת וְַׂשְמִּתי ִעָּמְך ֵאיִטיב ֵהיֵטב ָאַמְרּתָ  וְַאָּתה) יג( 	  
:ָאִחיו ְלֵעָׂשו ִמנְָחה ְביָדֹו ַהָּבא ִמן וִַּיַּקח ַההּוא ַּבַּליְָלה ָׁשם וַּיֶָלן) יד( 	  
:ֶעְׂשִרים וְֵאיִלים ָמאַתיִם ְרֵחִלים ֶעְׂשִרים ְתיִָׁשיםּו ָמאַתיִם ִעִּזים) טו( 	  
:ֲעָׂשָרה וְַעיִָרם ֶעְׂשִרים ֲאתֹנֹת ֲעָׂשָרה ּוָפִרים ַאְרָּבִעים ָּפרֹות ְׁשלִׁשים ּוְבנֵיֶהם ֵמינִיקֹות ְּגַמִּלים) טז( 	  
:ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר ֵּבין ָּתִׂשימּו וְֶרוַח ְלָפנַי ִעְברּו יוֲעָבדָ  ֶאל וַּיֹאֶמר ְלַבּדֹו ֵעֶדר ֵעֶדר ֲעָבָדיו ְּביַד וִַּיֵּתן) יז( 	  
:ְלָפנֶיָך ֵאֶּלה ּוְלִמי ֵתֵלְך וְָאנָה ַאָּתה ְלִמי ֵלאמֹר ּוְׁשֵאְלָך ָאִחי ֵעָׂשו יְִפָגְׁשָך ִּכי ֵלאמֹר ָהִראׁשֹון ֶאת וַיְַצו) יח( 	  
:ַאֲחֵרינּו הּוא ַגם וְִהּנֵה ְלֵעָׂשו ַלאדֹנִי לּוָחהׁשְ  ִהוא ִמנְָחה ְליֲַעקֹב ְלַעְבְּדָך וְָאַמְרּתָ ) יט( 	  
 ֵעָׂשו ֶאל ְּתַדְּברּון ַהֶּזה ַּכָּדָבר ֵלאמֹר ָהֲעָדִרים ַאֲחֵרי ַההְֹלִכים ָּכל ֶאת ַּגם ַהְּׁשִליִׁשי ֶאת ַּגם ַהֵּׁשנִי ֶאת ַּגם וַיְַצו) כ(

:אֹתֹו ְּבמַֹצֲאֶכם 	  
 ָפנָיו ֶאְרֶאה ֵכן וְַאֲחֵרי ְלָפנָי ַההֶֹלֶכת ַּבִּמנְָחה ָפנָיו ֲאַכְּפָרה ָאַמר ִּכי ַאֲחֵרינּו יֲַעקֹב ְּדָךַעבְ  ִהּנֵה ַּגם וֲַאַמְרֶּתם) כא(

:ָפנָי יִָּׂשא אּוַלי 	  
:ַּבַּמֲחנֶה ַההּוא ַּבַּליְָלה ָלן וְהּוא ָּפנָיו ַעל ַהִּמנְָחה וַַּתֲעבֹר) כב( 	  



2	  

	  

:יַּבֹק ַמֲעַבר ֵאת וַַּיֲעבֹר יְָלָדיו ָעָׂשר ַאַחד וְֶאת ִׁשְפחָֹתיו ְׁשֵּתי וְֶאת נָָׁשיו ְׁשֵּתי ֶאת חוִַּיּקַ  הּוא ַּבַּליְָלה וַָּיָקם) כג( 	  
:לֹו ֲאֶׁשר ֶאת וַַּיֲעֵבר ַהּנַָחל ֶאת וַַּיֲעִבֵרם וִַּיָּקֵחם) כד(  

 
ג יהושע 	  

ֹ  ֵמַהִּׁשִּטים וַּיְִסעּו ַּבּבֶֹקר יְהֹוֻׁשעַ  וַַּיְׁשֵּכם) א( :יֲַעבֹרּו ֶטֶרם ָׁשם וַּיִָלנּו יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי וְָכל הּוא ַהּיְַרֵּדן ַעד אּווַּיָב 	  
:ַהַּמֲחנֶה ְּבֶקֶרב ַהּׁשְֹטִרים וַּיַַעְברּו יִָמים ְׁשלֶׁשת ִמְקֵצה וַיְִהי) ב( 	  
:ַאֲחָריו וֲַהַלְכֶּתם ִמְּמקֹוְמֶכם ִּתְסעּו וְַאֶּתם אֹתֹו נְֹׂשִאים ַהְלוִּיִם נִיםוְַהּכֹהֲ  ֱאֹלקיֶכם יְדוָד ְּבִרית ֲארֹון ֵאת ִּכְראֹוְתֶכם ֵלאמֹר ָהָעם ֶאת וַיְַצּוּו) ג( 	  
 ַּבֶּדֶרְך ֲעַבְרֶּתם ֹלא ִּכי ָבּה ֵּתְלכּו ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרְך ֶאת ֵּתְדעּו ֲאֶׁשר ְלַמַען ֵאָליו ִּתְקְרבּו ַאל ַּבִּמָּדה ַאָּמה ְּכַאְלַּפיִם} \ּוֵבינָיו{\ ּוֵבינָו ֵּבינֵיֶכם יְִהיֶה ָרחֹוק ַאְך) ד(

:ִׁשְלׁשֹום ִמְּתמֹול 	  

:נְִפָלאֹות ְּבִקְרְּבֶכם יְדוָד יֲַעֶׂשה ָמָחר ִּכי ִהְתַקָּדׁשּו ָהָעם ֶאל יְהֹוֻׁשעַ  וַּיֹאֶמר) ה( 	  
 וַּיְֵלכּו ַהְּבִרית ֲארֹון ֶאת וַּיְִׂשאּו ָהָעם ִלְפנֵי וְִעְברּו ַהְּבִרית ֲארֹון ֶאת ְׂשאּו ֵלאמֹר ַהּכֲֹהנִים ֶאל יְהֹוֻׁשעַ  וַּיֹאֶמר) ו(

:ָהָעם ִלְפנֵי 	  
 ֶאְהיֶה מֶׁשה ִעם ָהיִיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּכי יְֵדעּון ֲאֶׁשר יְִׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵעינֵי ַּגֶּדְלָך ָאֵחל ַהֶּזה ַהּיֹום יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד וַּיֹאֶמר) ז(

:ִעָּמְך 	  
:ַּתֲעמֹדּו ַּבּיְַרֵּדן ַהּיְַרֵּדן ֵמי ְקֵצה ַעד ְּכבֲֹאֶכם ֵלאמֹר ַהְּבִרית ֲארֹון נְֹׂשֵאי יםַהּכֲֹהנִ  ֶאת ְּתַצֶּוה וְַאָּתה) ח( 	  
:ֱאֹלֵהיֶכם יְדוָד ִּדְבֵרי ֶאת וְִׁשְמעּו ֵהּנָה ּגׁשּו יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל יְהֹוֻׁשעַ  וַּיֹאֶמר) ט( 	  
 ַהִחּוִי וְֶאת ַהִחִּתי וְֶאת ַהְּכנֲַענִי ֶאת ִמְּפנֵיֶכם יֹוִריׁש וְהֹוֵרׁש ְּבִקְרְּבֶכם יחַ  ֵאל ִּכי ֵּתְדעּון ְּבזֹאת יְהֹוֻׁשעַ  וַּיֹאֶמר) י(

:וְַהיְבּוִסי וְָהֱאמִֹרי ַהִּגְרָּגִׁשי וְֶאת ַהְּפִרִּזי וְֶאת 	  
:ַּבּיְַרֵּדן ִלְפנֵיֶכם עֵֹבר ָהָאֶרץ ָּכל ֲאדֹון ַהְּבִרית ֲארֹון ִהּנֵה) יא( 	  
:ַלָּׁשֶבט ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ִמִּׁשְבֵטי ִאיׁש ָעָׂשר ְׁשנֵי ָלֶכם חּוקְ  וְַעָּתה) יב( 	  
:ֶאָחד נֵד וְיַַעְמדּו ְעָלהִמְלמָ  ַהּיְֹרִדים ַהַּמיִם יִָּכֵרתּון ַהּיְַרֵּדן ֵמי ַהּיְַרֵּדן ְּבֵמי ָהָאֶרץ ָּכל ֲאדֹון יְדוָד ֲארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהנִים ַרְגֵלי ַּכּפֹות ְּכנֹוחַ  וְָהיָה) יג( 	  
:ָהָעם ִלְפנֵי ַהְּבִרית ָהָארֹון נְֹׂשֵאי וְַהּכֲֹהנִים ַהּיְַרֵּדן ֶאת ַלֲעבֹר ֵמָאֳהֵליֶהם ָהָעם ִּבנְסֹעַ  וַיְִהי) יד( 	  
:ָקִציר יְֵמי ּכֹל ְּגדֹוָתיו ָּכל ַעל ָמֵלא וְַהּיְַרֵּדן ַהָּמיִם ֵצהִּבקְ  נְִטְּבלּו ָהָארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהנִים וְַרְגֵלי ַהּיְַרֵּדן ַעד ָהָארֹון נְֹׂשֵאי ּוְכבֹוא) טו( 	  
 ְכָרתּונִ  ַּתּמּו ַהֶּמַלח יָם ָהֲעָרָבה יָם ַעל וְַהּיְֹרִדים ָצְרָתן ִמַּצד ֲאֶׁשר ָהִעיר} \ֵמָאָדם{\ ֵבָאָדם ְמאֹד ַהְרֵחק ֶאָחד נֵד ָקמּו ִמְלַמְעָלה ַהּיְֹרִדים ַהַּמיִם וַּיַַעְמדּו) טז(

:יְִריחֹו נֶֶגד ָעְברּו וְָהָעם 	  
:ַהּיְַרֵּדן ֶאת ַלֲעבֹר ַהּגֹוי ָּכל ַּתּמּו ֲאֶׁשר ַעד ֶּבָחָרָבה עְֹבִרים יְִׂשָרֵאל וְָכל ָהֵכן ַהּיְַרֵּדן ְּבתֹוְך ֶּבָחָרָבה יְדוָד ְּבִרית ָהָארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהנִים וַּיַַעְמדּו) יז(  

שם ד 	  
:ֵלאמֹר יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד וַּיֹאֶמר ַהּיְַרֵּדן ֶאת ַלֲעבֹור ַהּגֹוי ָכל ַּתּמּו ֲאֶׁשרּכַ  וַיְִהי) א( 	  
:ִמָּׁשֶבט ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֲאנִָׁשים ָעָׂשר ְׁשנֵים ָהָעם ִמן ָלֶכם ְקחּו) ב( 	  
 וְַהֲעַבְרֶּתם ֲאָבנִים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ָהִכין ַהּכֲֹהנִים ַרְגֵלי ִמַּמַּצב ַהּיְַרֵּדן ִמּתֹוְך ִמֶּזה ָלֶכם ְׂשאּו ֵלאמֹר אֹוָתם וְַצּוּו) ג(

:ַהָּליְָלה בֹו ָּתִלינּו ֲאֶׁשר ַּבָּמלֹון אֹוָתם וְִהּנְַחֶּתם ִעָּמֶכם אֹוָתם 	  
:ִמָּׁשֶבט ָחדאֶ  ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ִמְּבנֵי ֵהִכין ֲאֶׁשר ִאיׁש ֶהָעָׂשר ְׁשנֵים ֶאל יְהֹוֻׁשעַ  וִַּיְקָרא) ד( 	  
 ִׁשְכמֹו ַעל ַאַחת ֶאֶבן ִאיׁש ָלֶכם וְָהִרימּו ַהּיְַרֵּדן ּתֹוְך ֶאל יֶכםקֱאֹל יְדוָד ֲארֹון ִלְפנֵי ִעְברּו יְהֹוֻׁשעַ  ָלֶהם וַּיֹאֶמר) ה(

:יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ִׁשְבֵטי ְלִמְסַּפר 	  
:ָלֶכם ָהֵאֶּלה ָהֲאָבנִים ָמה ֵלאמֹר ָמָחר ְּבנֵיֶכם ןיְִׁשָאלּו ִּכי ְּבִקְרְּבֶכם אֹות זֹאת ִּתְהיֶה ְלַמַען) ו( 	  
:עֹוָלם דעַ  יְִׂשָרֵאל ִלְבנֵי ְלִזָּכרֹון ָהֵאֶּלה ָהֲאָבנִים וְָהיּו ַהּיְַרֵּדן ֵמי נְִכְרתּו ַּבּיְַרֵּדן ְּבָעְברֹו יְדוָד ְּבִרית ֲארֹון ִמְּפנֵי ַהּיְַרֵּדן ֵמיֵמי נְִכְרתּו ֲאֶׁשר ָלֶהם וֲַאַמְרֶּתם) ז( 	  
 וַּיֲַעִברּום יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ִׁשְבֵטי ְלִמְסַּפר יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַהּיְַרֵּדן ִמּתֹוְך ֲאָבנִים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתי וַּיְִׂשאּו יְהֹוֻׁשעַ  ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֵכן וַּיֲַעׂשּו) ח(

:ָׁשם חּוםוַּיַּנִ  ַהָּמלֹון ֶאל ִעָּמם 	  

 ָׁשם וַּיְִהיּו ַהְּבִרית ֲארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהנִים ַרְגֵלי ַמַּצב ַּתַחת ַהּיְַרֵּדן ְּבתֹוְך יְהֹוֻׁשעַ  ֵהִקים ֲאָבנִים ֶעְׂשֵרה ּוְׁשֵּתים) ט(
:ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד 	  
 וַיְַמֲהרּו יְהֹוֻׁשעַ  ֶאת מֶׁשה ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּככֹל ָהָעם ֶאל ְלַדֵּבר יְהֹוֻׁשעַ  ֶאת יְדוָד ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר לּכָ  ּתֹם ַעד ַהּיְַרֵּדן ְּבתֹוְך עְֹמִדים ָהָארֹון נְֹׂשֵאי וְַהּכֲֹהנִים) י(

:וַּיֲַעבֹרּו ָהָעם 	  
:ָהָעם ִלְפנֵי וְַהּכֲֹהנִים יְדוָד ֲארֹון וַּיֲַעבֹר ַלֲעבֹור ָהָעם ָּכל ַּתם ַּכֲאֶׁשר וַיְִהי) יא( 	  
:מֶׁשה ֲאֵליֶהם ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ִלְפנֵי ֲחֻמִׁשים ַהְמנֶַּׁשה ֵׁשֶבט וֲַחִצי ָגד ּוְבנֵי ְראּוֵבן ְּבנֵי רּווַּיַַעבְ ) יב( 	  
:יְִריחֹו ַעְרבֹות ֶאל ַלִּמְלָחָמה יְדוָד ִלְפנֵי ָעְברּו ַהָּצָבא ֲחלּוֵצי ֶאֶלף ְּכַאְרָּבִעים) יג( 	  
:ַחּיָיו יְֵמי ָּכל מֶׁשה ֶאת יְָראּו ַּכֲאֶׁשר אֹתֹו וַּיְִראּו יְִׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵעינֵי יְהֹוֻׁשעַ  ֶאת יְדוָד ַּדלּגִ  ַההּוא ַּבּיֹום) יד( 	  

:ֵלאמֹר יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד וַּיֹאֶמר) טו( 	  
:ַהּיְַרֵּדן ִמן וְיֲַעלּו ָהֵעדּות ֲארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהנִים ֶאת ַצּוֵה) טז( 	  
 ִכְתמֹול וַּיְֵלכּו ִלְמקֹוָמם ַהּיְַרֵּדן ֵמי וַּיָֻׁשבּו ֶהָחָרָבה ֶאל ַהּכֲֹהנִים ַרְגֵלי ַּכּפֹות נְִּתקּו ַהּיְַרֵּדן ִמּתֹוְך יְדוָד ְּבִרית ֲארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהנִים} \ַּכֲעלֹות{\ ַּבֲעלֹות וַיְִהי) יח(

:ְּגדֹוָתיו ָּכל ַעל ִׁשְלׁשֹום 	  
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:יְִריחֹו ִמְזַרח ִּבְקֵצה ַּבִּגְלָּגל וַּיֲַחנּו ָהִראׁשֹון ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹור ּיְַרֵּדןהַ  ִמן ָעלּו וְָהָעם) יט( 	  

:ַּבִּגְלָּגל יְהֹוֻׁשעַ  ֵהִקים ַהּיְַרֵּדן ִמן ָלְקחּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָבנִים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים וְֵאת) כ( 	  
ִ  ֲאֶׁשר ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל וַּיֹאֶמר) כא( :ָהֵאֶּלה ָהֲאָבנִים ָמה ֵלאמֹר ֲאבֹוָתם ֶאת ָמָחר ְּבנֵיֶכם ְׁשָאלּוןי 	  
:ַהֶּזה ַהּיְַרֵּדן ֶאת יְִׂשָרֵאל ָעַבר ַּבּיַָּבָׁשה ֵלאמֹר ְּבנֵיֶכם ֶאת וְהֹוַדְעֶּתם) כב( 	  
 ֲאֶׁשר סּוף ְליַם ֱאֹלקיֶכם יְדוָד ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ָעְבְרֶכם ַעד ִמְּפנֵיֶכם ַהּיְַרֵּדן ֵמי ֶאת ֱאֹלקיֶכם יְדוָד הֹוִביׁש ֲאֶׁשר) כג(

:ָעְבֵרנּו ַעד ִמָּפנֵינּו הֹוִביׁש 	  
:ַהּיִָמים ָּכל ֱאֹלקיֶכם יְדוָד ֶאת יְָראֶתם ְלַמַען ִהיא ֲחָזָקה ִּכי יְדוָד יַד ֶאת ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ַּדַעת ְלַמַען) כד(  

השם  	  
 ַעד יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ִמְּפנֵי ַהּיְַרֵּדן ֵמי ֶאת יְדוָד הֹוִביׁש ֲאֶׁשר ֵאת ַהּיָם ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכנֲַענִי ַמְלֵכי וְָכל יָָּמה ַהּיְַרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ֱאמִֹריהָ  ַמְלֵכי ָּכל ִכְׁשמֹעַ  וַיְִהי) א(

:ליְִׂשָראֵ  ְּבנֵי ִמְּפנֵי רּוחַ  עֹוד ָבם ָהיָה וְֹלא ְלָבָבם וַּיִַּמס} \ָעְבָרם{\ ָעְבָרנו 	  

:ֵׁשנִית יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאת מֹל וְׁשּוב ֻצִרים ַחְרבֹות ְלָך ֲעֵׂשה יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד ָאַמר ַהִהיא ָּבֵעת) ב( 	  
:ָהֲעָרלֹות ִּגְבַעת ֶאל יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאת וַָּיָמל ֻצִרים ַחְרבֹות יְהֹוֻׁשעַ  לֹו וַַּיַעׂש) ג( 	  
 ַּבֶּדֶרְך ַבִּמְדָּבר ֵמתּו ַהִּמְלָחָמה ַאנְֵׁשי ּכֹל ַהְּזָכִרים ִמִּמְצַריִם ַהּיֵֹצא ָהָעם ָּכל ֻׁשעַ יְהֹו ָמל ֲאֶׁשר ַהָּדָבר וְֶזה) ד(

:ִמִּמְצָריִם ְּבֵצאָתם 	  
:ּוָמל ֹלא ִמִּמְצַריִם ְּבֵצאָתם ַּבֶּדֶרְך ַּבִּמְדָּבר ַהּיִֹּלִדים ָהָעם וְָכל ַהּיְֹצִאים ָהָעם ָּכל ָהיּו ֻמִלים ִּכי) ה( 	  
 ָלֶהם יְדוָד נְִׁשַּבע ֲאֶׁשר יְדוָד ְּבקֹול ָׁשְמעּו ֹלא ֲאֶׁשר ִמִּמְצַריִם ַהּיְֹצִאים ַהִּמְלָחָמה ַאנְֵׁשי ַהּגֹוי ָּכל ּתֹם ַעד ַּבִּמְדָּבר יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ָהְלכּו ָׁשנָה ַאְרָּבִעים ִּכי) ו(

ְ  נְִׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַהְראֹוָתם ְלִבְלִּתי :ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ָלנּו ָלֶתת ַלֲאבֹוָתם דוָדי 	  

:ַּבָּדֶרְך אֹוָתם ָמלּו ֹלא ִּכי ָהיּו ֲעֵרִלים ִּכי יְהֹוֻׁשעַ  ָמל אָֹתם ַּתְחָּתם ֵהִקים ְּבנֵיֶהם וְֶאת) ז( 	  
:ֲחיֹוָתם דעַ  ַּבַּמֲחנֶה ַתְחָּתם וַּיְֵׁשבּו ְלִהּמֹול ַהּגֹוי ָכל ַּתּמּו ַּכֲאֶׁשר וַיְִהי) ח( 	  

 ַהּיֹום ַעד ִּגְלָּגל ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם וַּיְִקָרא ֵמֲעֵליֶכם ִמְצַריִם ֶחְרַּפת ֶאת ַּגּלֹוִתי ַהּיֹום יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד וַּיֹאֶמר) ט(
:ַהֶּזה 	  

:יְִריחֹו ְּבַעְרבֹות ָּבֶעֶרב ַלחֶֹדׁש ֹוםי ָעָׂשר ְּבַאְרָּבָעה ַהֶּפַסח ֶאת וַּיֲַעׂשּו ַּבִּגְלָּגל יְִׂשָרֵאל ְבנֵי וַּיֲַחנּו) י( 	  
:ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם וְָקלּוי ַמּצֹות ַהֶּפַסח ִמָּמֳחַרת ָהָאֶרץ ֵמֲעבּור וַּיֹאְכלּו) יא( 	  
:ַהִהיא ַּבָּׁשנָה ְּכנַַען ֶאֶרץ ִמְּתבּוַאת וַּיֹאְכלּו ָמן יְִׂשָרֵאל ִלְבנֵי עֹוד ָהיָה וְֹלא ָהָאֶרץ ֵמֲעבּור ְּבָאְכָלם ִמָּמֳחָרת ַהָּמן וַּיְִׁשּבֹת) יב( 	  

 יְהֹוֻׁשעַ  וֵַּיֶלְך ְּביָדֹו ְׁשלּוָפה וְַחְרּבֹו ְלֶנְגּדֹו עֵֹמד ִאיׁש וְִהֵּנה וַַּיְרא ֵעיָניו וִַּיָּׂשא ִּביִריחֹו יְהֹוֻׁשעַ  ִּבְהיֹות וַיְִהי) יג(
:ְלָצֵרינּו ִאם ַאָּתה ֲהָלנּו לֹו וַּיֹאֶמר ֵאָליו 	  
 ֲאדִֹני ָמה לֹו וַּיֹאֶמר וִַּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ָּפָניו ֶאל יְהֹוֻׁשעַ  וִַּיּפֹל ָבאִתי ַעָּתה יְדוָד ְצָבא ַׂשר ֲאִני ִּכי ֹלא וַּיֹאֶמר) די(

:ַעְבּדֹו ֶאל ְמַדֵּבר 	  
 הּוא קֶֹדׁש ָעָליו עֵֹמד ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִּכי ַרְגֶלָך ֵמַעל ַנַעְלָך ַׁשל יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְדוָד ְצָבא ַׂשר וַּיֹאֶמר) טו(

:ֵּכן יְהֹוֻׁשעַ  וַַּיַעׂש  
Alef.	  	  
Joseph	  ben	  Abba	  Mari	  ben	  Joseph	  ben	  Jacob	  Caspi	  (1279	  Largentière—1340,	  Tarascon),	  was	  a	  
Provençal	  exegete,	  grammarian,	  and	  philosopher,	  apparently	  influenced	  by	  Averroës.	  He	  was	  
born	  at	  Largentière,	  whence	  his	  Hebrew	  surname	  "Caspi"	  (=	  made	  of	  silver).	  His	  Provençal	  name	  
was	  Don	  Bonafous	  de	  Largentera,	  or	  in	  French	  En	  Bonafoux	  de	  L'Argentière.	  He	  traveled	  much,	  
visiting	  Arles,	  Tarascon,	  Aragon,	  Catalonia,	  Majorca	  (where	  he	  must	  have	  foregathered	  with	  
Judah	  Leon	  ben	  Moses	  Mosconi),	  and	  Egypt,	  where,	  as	  he	  says	  in	  his	  Tzawwa'ah,	  he	  hoped	  to	  be	  
instructed	  by	  the	  members	  of	  Maimonides'	  family.	  This	  hope	  was	  not	  realized,	  as	  the	  
descendants	  of	  Maimonides	  were	  more	  pious	  than	  learned.	  At	  one	  time	  Caspi	  intended	  to	  go	  to	  
Fez,	  where	  many	  renowned	  schools	  existed;	  but	  he	  seems	  to	  have	  abandoned	  this	  project	  and	  
to	  have	  settled	  at	  Tarascon.	  He	  underwent	  much	  suffering	  at	  the	  time	  of	  the	  Pastoureaux	  
persecution,	  and	  was	  threatened	  with	  punishment	  if	  he	  did	  not	  renounce	  his	  faith.	  
He	  held	  the	  position	  that	  knowledge	  of	  the	  future,	  even	  by	  the	  prophets	  and	  by	  God,	  was	  
probabilistic	  knowledge	  only.-‐-‐ http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Caspi	  	  

1.		At‐-כי בתחלה הי' ההשגה בעינן גם    first	  Yaakov	  thought	  that	  his	  attacker	  was	  simply	  a	  	  	  
brigand	  who	  was	  looking	  to	  either	  rob	  or	  even	  kill	  him.	  	  
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	  	  	  		,Afterwards‐-ואחר נתדקדק העניין מעט    it	  became	  more	  apparent	  to	  Yaakov,	  at	  least	  to	  a	  
limited	  extent.	  

	  	  	  		‐-ואין ראוי לשאול מה תועלת זה, כי זה כל האדם    There	  is	  no	  point	  in	  wondering	  what	  benefit	  
such	  a	  story	  provides	  the	  reader,	  because	  it	  captures	  the	  essence	  of	  man’s	  
experience.	  

	  	  	  	  	  		Commandments‐-כי מצות הלשון והמעשה להרגיל ולהזכיר הנפש    that	  manifest	  themselves	  	  in	  
language	  and	  action	  are	  to	  routinize	  and	  to	  call	  to	  mind	  the	  soul.	  	  

	  	  	  	  	  		Yaakov‐-כמונו, בן אדם תולעת, ואם נתחלף ממנו ביתרון ההשגה    is	  just	  like	  the	  rest	  of	  us,	  a	  
human	  being	  like	  a	  “worm”	  (a	  reference	  to	  Tehillim	  22:7	  	  

	)ָעם ּוְבזּוי ָאָדם ֶחְרַּפת ִאיׁש ְוֹלא ֹוַלַעתת ְוָאנִֹכי) ז    
and	  if	  he	  is	  different	  than	  the	  rest	  of	  us	  in	  terms	  of	  his	  degree	  of	  understanding	  
and	  awareness	  

	  	  	  	  	  		,However‐-רק שמלאך דוחה את ידי ומניע קולמוסי    and	  angel	  pushes	  my	  hand	  and	  guides	  my	  
pen.	  

2.	  According	  to	  Ibn	  Kaspi,	  the	  story	  of	  the	  struggle	  is	  a	  gradual	  growing	  awareness	  of	  
how	  his	  dream	  is	  a	  prophecy	  regarding	  Yaakov’s	  current	  situation	  and	  what	  the	  
future,	  immediate	  and	  long-‐term,	  holds	  for	  him.	  

3.	  	  See	  the	  quotations	  from	  Yehoshua	  cited	  above.	  The	  dream	  of	  struggle	  that	  Yaakov	  
experienced	  parallels	  Yehoshua’s	  vision	  (5:13-‐15)	  of	  the	  angel.	  In	  both	  instances	  
Yaakov	  and	  Yehoshua	  at	  first	  are	  unaware	  of	  the	  identity	  of	  the	  entity	  who	  confronts	  
them,	  and	  the	  visions	  come	  upon	  the	  heels	  of	  great	  exertion	  and	  concern.	  

4.	  Ibn	  Kaspi’s	  more	  naturalistic	  and	  psychological	  interpretation	  would	  conflict	  with	  
those	  who	  take	  the	  incident	  literally,	  i.e.,	  that	  it	  actually	  took	  place	  rather	  than	  it	  was	  
merely	  a	  dream	  transpiring	  completely	  within	  Yaakov’s	  mind.	  

Beit.	  
1.	  	  The	  struggle	  is	  interpreted	  as	  representing	  the	  attempts	  to	  force	  Jews	  to	  forsake	  

their	  faith.	  
2.	  	  Ibn	  Kaspi	  interprets	  the	  dream	  as	  relating	  to	  Yaakov’s	  immediate	  situation,	  a	  dream	  

that	  resulted	  from	  his	  physical	  and	  emotional	  struggles	  anticipating	  his	  meeting	  with	  
Esav.	  The	  Midrash	  and	  RaMBaN	  follow	  the	  principle	  of		,”מעשי אבות סימן לבנים“    an	  
anticipation	  of	  what	  will	  transpire	  down	  through	  the	  ages	  of	  Jewish	  history.	  	  

3.	  	  The	  preparations	  that	  Yaakov	  made	  was	  in	  order	  for	  him	  and	  his	  family	  to	  survive	  
physically.	  But	  the	  dream	  suggests	  that	  the	  struggle	  will	  also	  be	  a	  spiritual	  one	  of	  
allegiance	  to	  a	  particular	  religious	  approach	  to	  God.	  	  

4.	  	  The	  Midrash	  focuses	  upon	  the	  religious	  struggle	  without	  entering	  into	  the	  physical	  
sufferings	  that	  persecution	  would	  entail.	  The	  worst	  situation	  mentioned	  is	  the	  
restrictions	  against	  circumcision.	  RaMBaN	  focuses	  much	  more	  graphically	  on	  the	  
horrors	  of	  torture	  that	  the	  tormentors	  and	  Inquisitors	  would	  inflict	  upon	  the	  Jews	  
during	  these	  years	  of	  religious	  coercion.	  The	  reference	  to	  Yaakov’s	  emerging	  
“Shalem”	  (Beraishit	  33:18)	  from	  all	  that	  had	  transpired	  vis-‐à-‐vis	  Eisav,	  expresses	  the	  
hope	  of	  surviving	  the	  years	  of	  torture	  at	  the	  hands	  of	  those	  bent	  upon	  forcing	  Jews	  to	  
renounce	  their	  faith.	  

5.	  	  The	  term	  “Shalem”	  is	  the	  only	  time	  in	  TaNaCh	  when	  an	  individual	  is	  described	  in	  this	  
manner.	  RaShBaM	  goes	  so	  far	  as	  to	  interpret	  the	  word	  as	  the	  name	  of	  the	  place	  to	  
which	  Yaakov	  came,	  thereby	  not	  having	  to	  use	  the	  term	  to	  describe	  a	  human	  being.	  
Is	  it	  possible	  for	  any	  person	  to	  actually	  be	  “Shalem”?	  “Shalom”,	  a	  form	  of	  “Shalem”,	  
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is	  a	  Name	  of	  HaShem,	  in	  stark	  contrast	  to	  man	  who	  is	  ordinarily	  conflicted	  and	  
inconsistent.	  ChaZaL’s	  interpretation	  appears	  in	  the	  Talmud:	  	  

Shabbat	  33b	  
…for	  it	  is	  written,	  “And	  Jacob	  came	  whole	  	  [to	  the	  city	  of	  Shechem]”,	  	  
which	  Rav	  interpreted:	  Bodily	  whole	  [sound],	  financially	  whole,	  and	  
whole	  in	  his	  learning.	  

RaMBaN	  similarly	  is	  presenting	  Derash.	  The	  Peshat	  would	  be	  that	  all	  of	  the	  
fears	  that	  Yaakov	  had	  entertained	  regarding	  what	  Eisav’s	  intentions	  were	  
towards	  him	  and	  his	  family,	  had	  not	  been	  realized.	  He	  and	  all	  that	  he	  had	  
were	  intact,	  “Shalem”.	  	  

Gimel.	  
1.	  	  The	  Chinuch’s	  view	  connects	  to	  long-‐term	  Jewish	  history,	  like	  the	  Midrash	  and	  

RaMBaN,	  as	  opposed	  to	  Ibn	  Kaspi.	  
2.	  	  According	  to	  Chinuch,	  as	  opposed	  to	  viewing	  the	  Halacha	  of	  Gid	  HaNashe,	  as	  

another	  aspect	  of	  Kashrut,	  and	  hence	  a	  Chok,	  the	  reason	  supplied	  by	  the	  
Chinuch	  suggests	  that	  the	  Mitzva	  should	  be	  considered	  part	  of	  Edyuot,	  a	  
testimony	  to	  Jewish	  trust	  and	  belief	  in	  God’s	  ultimate	  Protection	  and	  
Redemption.	  

	  


