בס"ד
פרשת וישלח ,מקורות
 .1מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דעמלק פרשה ב
יעקב נתן לו רמז ולא חש שנ' והנה אנכי עמך ושמרתיך (שם /בראשית /כח טו) והוא היה מפחד
ויירא שנ' ויירא יעקב מאד וייצר לו (שם /בראשית /לב ח) אדם שהקב"ה הבטיחו היה ירא ומפחד
אלא שאמר יעקב אבינו אוי לי שמא יגרום החטא.
 .2פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא  -וישלח פרק לב
ד) וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו .א"ר שמואל בר נחמן בוא וראה בצדיקים כמה
מתיראים מן החטא ,שאחר כל הבטחון שהבטיח הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו היה מתיירא
מעשו ושלח לפניו מלאכים ,ולמה היה מתיירא ,אמר זה עשרים ושתים שנה שלא ראיתי את אבי,
ולא שימשתי אותו ,שמא יגרום החטא ,ויעמוד עלי ויהרגני ,שעמד לפני אבי ושרתו ,לפיכך וישלח
יעקב מלאכים זה שאמר הכתוב החכם עיניו בראשו (קהלת ב יד) ,בראשו של דבר:
 .3בראשית פרק ל
קֹומי ּו ְל ַא ְר ִ ִֽצי:
ל־מ ִ ֵ֖
ְח ִנ ֙י וְ ֵ֣א ְלכָָ֔ ה ֶא ְ
ק ֙ב ֶאל־ל ָ֔ ָָבן שַ ל ֙
ת־יֹוסף ַו ֹּ֤י ֹאמֶ ר ַי ֲע ֹ
ֵ֑
(כה) ַו ְי ִ֕ ִהי כַאֲ ֶ ֶׁ֛שר ָיל ְָדָ֥ה ָר ֵ֖חל ֶא
א ְתךֶׁ֛ בָ ֵ֖הן וְ א ֵ֑ל ָכה כִִּ֚ י ַא ָ ֵ֣תה י ָ֔ ַָדעְ ָת ֶאת־ ֲעב ָֹד ִ ֵ֖תי אֲ ֶ ָ֥שר עֲבַ ְד ִ ִֽתיך:
ָשי וְ ֶאת־יְ ל ַ֗ ַָדי אֲ ֶׁ֨ ֶשר עָ ַב ְַ֧ד ִתי ִֽ ֹ
(כו) ְת ָ֞ ָנה ֶאת־נ ַ ֵ֣
קֹוֵ֖ק ִבגְ ל ֶ ִָֽלך:
אתי ֵ֖חן בְ עינֶ ֵ֑יך נ ִ֕ ִַח ְש ִתי ַו ְיבָ רֲ ָ֥כנִי יְ ָ
(כז) ו ַֹּ֤י ֹאמֶ ר אלָיו֙ לָבָָ֔ ן ִאם־נָ ֶׁ֛א מָ ָ ָ֥צ ִ
ֹאמר נ ְָק ָבַ֧ה ְשכ ְָרךֶׁ֛ עָ ַ ֵ֖לי וְ ֶא ִֽתנָה:
(כח) וַי ַ ֵ֑
(כט) ו ֵַ֣י ֹאמֶ ר א ָָ֔ליו ַא ָ ֵ֣תה י ָ֔ ַָדעְ ָת ֵ֖את אֲ ֶ ֵ֣שר עֲבַ ְד ִ ֵ֑תיך וְ ֶׁ֛את אֲ שֶ ר־הָ יָ ָ֥ה ִמ ְקנְךֵ֖ ִא ִ ִֽתי:
יתי:
ַם־אנ ִ ֵֹ֖כי לְ ב ִ ִֽ
ֱשה ג ָ
ר־ה ֶׁ֨ ָיה לְ ךֹּ֤ ְל ָפ ַנ ֙י ַויִפְ ֵ֣ ֹרץ ָל ָֹ֔ר ב ַוי ְָב ֶַ֧רְך יְקֹוָ ֶׁ֛ק א ְֹתךֵ֖ ל ְַרגְ ִלֵ֑י וְ עַ ַ֗ ָתה ָמ ַ ֶׁ֛תי ֶ ִֽאע ֶ ָ֥
(ל) ִּ֡ ִכי ְמעַ ט֩ אֲ שֶ ָ
ם־תע ֲֶשה־ ִל ֙י ַה ָד ָבֵ֣ר ַה ָ֔ ֶזה ָא ֶׁ֛שּובָ ה ֶא ְר ֶעָ֥ה
ן־לֵ֣י ְמ ָ֔אּומָ ה ִא ַ ִֽ
ֹא־ת ֶת ִ
ק ֙ב ל ִ
ן־לְֵ֑ך ַוי ֹֹּ֤א ֶמר ַי ֲע ֹ
(לא) ו ֵַ֖י ֹאמֶ ר ָ ֵ֣מה ֶא ֶת ָ
מר:
ִֽצ ֹאנְךֵ֖ ֶא ְש ִֽ ֹ
קד בָ עִ ִזֵ֑ים
ם בַ כְ ָש ִָ֔בים וְ ָטלָ֥ ּוא וְ ָנ ֵ֖ ֹ
ָל־שה־חּו ֙
קד וְ טָ ַ֗לּוא וְ כ ֶ
ָל־שה׀ ָנ ֵ֣ ֹ
ל־צ ֹא ְנ ָ֜ך ַהיַ֗ ֹום ָה ֶׁ֨סר ִמ ָ֜ ָשם כ ֶ ֵ֣
(לב) ֶ ִֽא ֱע ֶֹׁ֨בר בְ ָכ ִֽ
וְ הָ יָ ֵ֖ה ְשכ ִ ִָֽרי:
קד וְ ָט ָ֜לּוא ָ ִֽבעִ ִַ֗זים וְ חּום֙
ל־שכ ִ ֵָ֖רי ְלפָ נֶ ֵ֑יך ֵֹ֣כל אֲ ֶשר־אינֶּנּו֩ ָנ ֶׁ֨ ֹ
י־ת ָ֥בֹוא עַ ְ
ה־בי צִ ְד ָק ִת ֙י בְ יֵ֣ ֹום ָמ ָ֔ ָחר ִ ִֽכ ָ
(לג) וְ ָ ִֽענ ְָת ִ ֹּ֤
בַ כְ שָ ִָ֔בים גָנָ֥ ּוב ֵ֖הּוא ִא ִ ִֽתי:
(לד) ו ַָ֥י ֹאמֶ ר ל ָ ֵָ֖בן ֵ֑הן לֵ֖ ּו יְ ִ ָ֥הי כִ ְדבָ ֶ ִֽרך:
 .4בראשית פרק לא
קב ֶאת־פְ נֵ֣י ָל ָבֵ֑ן וְ ִהּנָ֥ה אינֶּנֶׁ֛ ּו עִ ֵ֖מֹו כִ ְת ָ֥מֹול ִשל ְִֽשֹום:
(ב) וַיַ ָ֥ ְַּ֥רא ַי ֲע ֵ֖ ֹ
בֹותיך ּולְ מֹול ְַד ֶ ֵ֑תך וְ ֶ ִֽא ְהיֶ ֵ֖ה עִ ָ ִֽמְך:
ל־א ֶרץ אֲ ֶ ֵ֖
קב ֶׁ֛שּוב ֶא ֶ ָ֥
(ג) ו ַֹּ֤י ֹאמֶ ר יְק ָֹוק֙ ֶ ִֽאל־ ַי ֲע ָ֔ ֹ
 .5רש"י בראשית פרק לב
(ה) גרתי  -לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר ,אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני (לעיל כז
כט) הוה גביר לאחיך ,שהרי לא נתקיימה בי .דבר אחר גרתי בגימטריא תרי"ג ,כלומר עם לבן הרשע
גרתי ותרי"ג מצות שמרתיג ולא למדתי ממעשיו הרעים:
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 .6רש"י בראשית פרק לב
(ח) ויירא ויצר  -ויירא שמאז יהרג ,ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים:
 .7רש"י בראשית פרק לב
(יא) קטנתי מכל החסדים  -נתמעטו זכיותי על ידי החסדים והאמתכ שעשית עמי ,לכך אני ירא,
שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטאל ויגרום לי להמסר ביד עשו:
 .8שמות פרק יז
ידם:
(ח) ַוי ֵָ֖ב ֹא עֲמָ לֵ֑ק ַו ִי ָלָ֥חֶ ם עִ ם־ ִי ְש ָר ֵ֖אל בִ ְרפִ ִ ִֽ

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דעמלק פרשה א
אחרים אומרים אין רפידים אלא רפיון ידים לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה לכך בא שונא
עליהם לפי שאין השונא בא אלא על רפיון ידים מן התורה.
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