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טו( והוא היה מפחד  יעקב נתן לו רמז ולא חש שנ' והנה אנכי עמך ושמרתיך )שם /בראשית/ כח 
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.

 וישלח פרק לב  -פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת ויצא . 2

בר נחמן בוא וראה בצדיקים כמה  ד( וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו. א"ר שמואל
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, 

י ושרתו, לפיכך וישלח ולא שימשתי אותו, שמא יגרום החטא, ויעמוד עלי ויהרגני, שעמד לפני אב
 יעקב מלאכים זה שאמר הכתוב החכם עיניו בראשו )קהלת ב יד(, בראשו של דבר:

 בראשית פרק ל . 3

י ה ֶאל־ְמקֹוִמֵ֖ ְלָכָ֔ ֵ֣ ִנ֙י ְוא  ֙ ן ַשְלח  אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ָלָבָ֔ ֹֹּ֤ ף ַוי ֵ֑ ל ֶאת־יֹוס  ֵ֖ ה ָרח  ר ָיְלָדָ֥ י ַכֲאֶשֶׁ֛ י: )כה( ַוְיִהִ֕  ּוְלַאְרִצִֽ

ְעָת ֶאת־ֲעֹבָדִתֵ֖  ה ָיַדָ֔ י ַאָתֵ֣ ָכה ִכִּ֚ ֵ֑ ל  ן ְוא  ֵ֖ ְתךֶׁ֛ ָבה  ְדִתי ֹאִֽ ר ָעַבַ֧ י ֲאֶשֶׁ֨ י ְוֶאת־ְיָלַדַ֗ ה ֶאת־ָנַשֵ֣ יך:)כו( ְתָנָ֞ ר ֲעַבְדִתִֽ  י ֲאֶשָ֥

 ָ֥ ְשִתי ַוְיָבֲרכ  יֶנֵ֑יך ִנַחִ֕ ן ְבע  ֵ֖ אִתי ח  ן ִאם־ָנֶׁ֛א ָמָצָ֥ ָלי֙ו ָלָבָ֔ אֶמר א  ֹֹּ֤ ך:)כז( ַוי ק ִבְגָלֶלִֽ  ִני ְיקָֹוֵ֖

ָנה: ִֽ י ְוֶאת  ה ְשָכְרךֶׁ֛ ָעַלֵ֖ ר ָנְקָבַ֧  )כח( ַויֹאַמֵ֑

י: ת ֲאֶשר־ָהָיָ֥ה ִמְקְנךֵ֖ ִאִתִֽ ֶׁ֛ יך ְוא  ר ֲעַבְדִתֵ֑ ת ֲאֶשֵ֣ ֵ֖ ְעָת א  ה ָיַדָ֔ יו ַאָתֵ֣ ָלָ֔ אֶמר א  ֵֹ֣  )כט( ַוי

ץ ָלֹרָ֔  ה ְלךֹּ֤ ְלָפַנ֙י ַוִיְפֹרֵ֣ י ְמַע֩ט ֲאֶשר־ָהָיֶׁ֨ י:)ל( ִכִּ֡ יִתִֽ י ְלב  ה ַגם־ָאֹנִכֵ֖ ֱעֶשָ֥ י ֶאִֽ ה ָמַתֶׁ֛ י ְוַעָתַ֗ ֶרְך ְיקָֹוֶׁ֛ק ֹאְתךֵ֖ ְלַרְגִלֵ֑  ב ַוְיָבַ֧

ּו ה ָאשֶׁ֛ ר ַהֶזָ֔ ֲעֶשה־ִל֙י ַהָדָבֵ֣ ּוָמה ִאם־ַתִֽ י ְמאָ֔ ֶמר ַיֲעֹק֙ב לֹא־ִתֶתן־ִלֵ֣ ְך ַויֹאֹּ֤ ה ֶאֶתן־ָלֵ֑ אֶמר ָמֵ֣ ֵֹ֖ ה )לא( ַוי ָבה ֶאְרֶעָ֥
ר: אְנךֵ֖ ֶאְשֹמִֽ ִֹֽ  צ

ּו ים ְוָטלָ֥ ּוא ְוָכל־ֶשה־חּו֙ם ַבְכָשִבָ֔ ד ְוָטלַ֗ ה׀ ָנֹקֵ֣ ם ָכל־ֶשֵ֣ ר ִמָשָ֜ ֹום ָהס ֶׁ֨ אְנךָ֜ ַהיַ֗ ִֹֽ ר ְבָכל־צ ֱעֹבֶׁ֨ ים )לב( ֶאִֽ ד ָבִעִזֵ֑ א ְוָנֹקֵ֖
י:  ְוָהָיֵ֖ה ְשָכִרִֽ

י ְלָפֶנֵ֑יך ֹוא ַעל־ְשָכִרֵ֖ י־ָתבָ֥ ר ִכִֽ ֹום ָמָחָ֔ י ִצְדָקִת֙י ְביֵ֣ ְנָתה־ִבֹּ֤ ים ְוחּו֙ם  )לג( ְוָעִֽ ִעִזַ֗ ּוא ָבִֽ ד ְוָטלָ֜ יֶנּנּ֩ו ָנֹקֶׁ֨ ל ֲאֶשר־א  ֹכֵ֣
י: ּוא ִאִתִֽ ּוב הֵ֖ ים ָגנָ֥  ַבְכָשִבָ֔

ך: י ִכְדָבֶרִֽ ּו ְיִהָ֥ ן לֵ֖ ֵ֑ ן ה  אֶמר ָלָבֵ֖ ָֹ֥  )לד( ַוי
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ֹול ִש  ֹו ִכְתמָ֥ ּו ִעמֵ֖ יֶנּנֶׁ֛ ָ֥ה א  ן ְוִהּנ  ֵ֣י ָלָבֵ֑ ב ֶאת־ְפנ  ֹום:)ב( ַוַיְַָּ֥֥רא ַיֲעֹקֵ֖  ְלשִֽ

ְך: ְהֶיֵ֖ה ִעָמִֽ ך ְוֶאִֽ יך ּוְלמֹוַלְדֶתֵ֑ ֶרץ ֲאבֹוֶתֵ֖ ּוב ֶאל־ֶאָ֥ ב שֶׁ֛ ל־ַיֲעֹקָ֔ אֶמר ְיקָֹו֙ק ֶאִֽ ֹֹּ֤  )ג( ַוי

 רש"י בראשית פרק לב . 5

אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני )לעיל כז  לא נעשיתי שר וחשוב -)ה( גרתי 
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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 לו אם יהרוג הוא את אחרים: ויירא שמאז יהרג, ויצר -)ח( ויירא ויצר 

 רש"י בראשית פרק לב . 7

נתמעטו זכיותי על ידי החסדים והאמתכ שעשית עמי, לכך אני ירא,  -)יא( קטנתי מכל החסדים 
 שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטאל ויגרום לי להמסר ביד עשו:

 שמות פרק יז . 8

ל בִ  ֵ֖ ֶחם ִעם־ִיְשָרא  ק ַוִיָלָ֥ ֵ֑ א ֲעָמל  ֵֹ֖ ם:)ח( ַוָיב  ְרִפיִדִֽ

 

 מסכתא דעמלק פרשה א  -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה לכך בא שונא  אחרים אומרים אין רפידים אלא רפיון ידים
 .עליהם לפי שאין השונא בא אלא על רפיון ידים מן התורה

 

 


