
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

  )ד' בראשית לב(  "ונילפוישלח יעקב מלאכים  "
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מלאכי� ממשמלאכי� ממשמלאכי� ממשמלאכי� ממש""""

הלא , אנשי�על פני מלאכי� לשלוח יעקב דוע העדי� מ. ל"זצוק) רבי ישראל אבוחצירא" (הבבא סאלי"שואל 
�רבעת חיות באדמות אד� ש"מרא שאומרת מסביר זאת על פי הגו  ?הדבר קשה להשתמש במשרתי עליו

הדמות שבכסא  ,כאשר ישראל עושי� רצונו של מקו�ומבואר ש. :)חולי� צא( "היא דיוקנו של יעקב אבינו, המרכבה
, מצוקההיה ב ה"יעקב אע כאשר , וכעת יוב�. עמומההדמות  ,וכאשר אי� עושי� רצונו של מקו�, זוהרתהכבוד 

ואז הוא , רת וההא� דמותו ז, רצה לדעת מה מצבו למעלה לפני כסא הכבוד, ו לגביולא ידע מה תוכניות עשו
ודמותו בכסא הכבוד , או חלילה נכשל בהנהגותיו, ואי� לו לחשוש מהפגישה ע� עשו,  יהיה בעזרו'בטוח שה

,  לשלוח מלאכי�#ולכ� היה צרי. ואז הוא במצב של הסתר פני� שעלול להזיק לו כשיפגש ע� עשו, עמומה
, "מלאכי� ממש" יכולי� לבצע רק שליחות כזאתו. ולבדוק את מצבו, "פניו"לו אל כסא הכבוד להתבונ� בשיע

  )מאור ישראל(             ". מלאכי� לפניו"וזהו שאמר הכתוב 
 

 )ה 'בראשית לב(" ן גרתי ואחר עד עתהבעם ל"
    ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " יייית שמרתת שמרתת שמרתת שמרתג מצוג מצוג מצוג מצו""""ייייותרותרותרותרע� לב� גרתי ע� לב� גרתי ע� לב� גרתי ע� לב� גרתי , , , , גגגג"""" תרי תרי תרי תריאאאאמטרימטרימטרימטריגגגגבבבב    $$$$גרתיגרתיגרתיגרתי""""

היה  אפשר י מצוות שא�ש מהירי ה, מצוותהג "י את כל תר�קיי עצמו שלע יעקב העידהכיצד , לה הנשאלתהשא
 ?י ועוד מצוות רבות"ישוב א, כגו� כיבוד הורי�, לו לקיימ�
, מוד נחשב לו למעשהיוהל, ני כל מצוה ומצוהיאפשר לומר שהיה יעקב עוסק בתורה בד: )פני דוד( א"דימתר% הח

כלומר שמרתי לעשות� . "יג מצוות שמרת"יותר" ולכ# אמר יעקב ,אותיוכ� לקיי� אלא שחסר המצבהיות והוא מ
 .ונחשב לו למעשה, ניה� וסודותיה�יה� ופרטי דיוג� למדתי כללות.  כל מצוה ואקיימנהידימתי תבוא ל

 במוב� $ "ואביו שמר את הדבר"ל את הפסוק "היא כמו שפרשו חז" שמרתי"שהכוונה ב מסביר "חת� סופר"ה
המתנתי  $מצוות אבל שמרתיהג " את כל תרימתיפ שבפועל לא קיי" אמר יעקב שאע#וכ. המתי� וציפהשל 

  .ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה  והוכל החושב לעשות מצ, וציפיתי מתי יבוא לידי ואקיימנה
 

 )ה' בראשית לב( " אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתהכה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ג מצות שמרתיג מצות שמרתיג מצות שמרתיג מצות שמרתי""""תריתריתריתריוווו    ............ גרתי גרתי גרתי גרתי,,,,בר אחרבר אחרבר אחרבר אחר ד ד ד ד,,,,גרתי לא נעשיתי שר וחשוב אלא גרגרתי לא נעשיתי שר וחשוב אלא גרגרתי לא נעשיתי שר וחשוב אלא גרגרתי לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר""""

ג "תרי" וא� אמר . א� כ� בא לפניו בהכנעה"לא נעשיתי שר" שא� אמר , פירושי� אלו סותרי� זה את זהשני
ר תריד והיה כאש"ג מצות ואינו בכלל " אדרבא ששלח לו שאינו ירא ממנו מצד ששמר תרימשמע "מצות שמרתי

 יעקב : העני�באורוזהו . אי� כא� שני פרושי� אלא פרוש אחד, שלדעתו, "כלי יקר"אומר ה, אלא". לווופרקת ע
לא נתקיימו בו שברכו אביו  לומר לו שהברכות "ע� לב� גרתי לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר"ו לאמר עששלח ל

וא� תאמר שהברכות לא . ת לפי דעת המבר#כות הולכוברהשמכא�  ,מפני שיצחק היה סבור שאת עשו הוא מבר#
לכ� הוסי� " והיה כאשר תריד"חלו מכיו� שלא קיימתי את התנאי לקיו� הברכות שהוא קיו� התורה שנאמר 

חייב אתה לומר שהברכות לא , לכ�, הרי שקיימתי את התנאי ובכל זאת לא חלו" ג מצוות שמרתי"ותרי"ואמר 
 . יחולו כיו� שנתנו בטעות

 

  ) ה'בראשית לב(" ותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתיויצו א"
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""שהרי לא נתקיימה בישהרי לא נתקיימה בישהרי לא נתקיימה בישהרי לא נתקיימה בי, , , , אינ# כדאי לשנוא אותי על ברכות אבי# שברכני הוה גביר לאחי#אינ# כדאי לשנוא אותי על ברכות אבי# שברכני הוה גביר לאחי#אינ# כדאי לשנוא אותי על ברכות אבי# שברכני הוה גביר לאחי#אינ# כדאי לשנוא אותי על ברכות אבי# שברכני הוה גביר לאחי#""""    

א#   . בלבד"גרגרגרגר" ?"גבירגבירגבירגביר"המילה לי מהתקיי� ומה , " לאחי#גבירגבירגבירגבירהוה "אבא יצחק בר# אותי : ומר לעשואיעקב 
 )ג� רווה(            .  לכ� אל תשנא אותי"ביביביבישהרי לא נתקיימה  "י"וזהו שאומר רש,  לא התקיי�"גבירגבירגבירגביר"מהמילה " ביביביבי"ה
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"שלחשלחשלחשלחויויויוי""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"חזו� עובדיהחזו� עובדיהחזו� עובדיהחזו� עובדיה " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסכסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' זזזזטטטט



 

 )ח' בראשית לב( " יעקב מאד ויצר לוויירא"
 שהרי  שהיה מיצר על מיתת אביו יצחק"ויצר לו" , שמא יהרוג אותו עשו"ויירא יעקב: " מבאר"תולדות יצחק"ה

ולפי זה  . על כ� חשב מאחר שעשו יוצא לקראתו ודאי כבר מת אביו" את אחיואהרגהיקרבו ימי אבל אבי "עשו אמר 
בר# ה מיחד שמו ית"הרי אי� הקבש, "לקי אבי יצחק$לקי אבי אברה� וא$א"' מוב� מה שפונה יעקב בתפילתו אל ה

ולא " לוקי אבי אברה� ופחד יצחק$לולי א: "כפי שראינו בסו� הפרשה הקודמת שאומר יעקב, על הצדיקי� בחייה�
 )כלי יקר(    . סבר שאביו יצחק מתש אלא שלפי ?"אלהי אבי יצחק"ולמה אמר כא� , "לוקי יצחק$א"אמר 

 

 )יב' בראשית לב( " מיד אחי מיד עשו נאהצילני"
 באחוה עשו בא ברמאות ומתנהג כאח א� $"מיד אחי", ל לבוא עשוהצלה משתי הדרכי� בה� יכו' יעקב מבקש מה

 )אור החיי�(                    . ליעקבלהרע שבא פרס� רשעו עשו מ א� $" עשומיד"או , וריעות
 

   )ל' בראשית לב (" זה תשאל לשמילמה"
 �,  כאלו תלוי בו הדברלוניפהמלא#  נס זה עשה ואמרשישלא ליטול עטרה וכבוד כדי מלא# רוצה לגלות שמו האי

 )רבינו בחיי(                       . ה"שאי� הכבוד כי א� להקב, ואינו כעבד עושה שליחותו
 

 ) ד 'בראשית לג( "ויפל על צוארו וישקהו"
    ). ). ). ). ההההבבבבדרש רדרש רדרש רדרש רממממ ( ( ( (""""א לנשקו אלא לנשכוא לנשקו אלא לנשכוא לנשקו אלא לנשכוא לנשקו אלא לנשכובבבבלא לא לא לא ששששמלמד מלמד מלמד מלמד """"
     �יחסי האהבה  , יתה ליעקב כנשיכה של עשו הקהיאותה נשאלא לומר לנו ש, המדרש חולק על פשט הפסוקאי

  )�"ירהחידושי (           . ) ו'משלי כז( "אננעתרות נשיקות שו": כתובלשו� הכ, של יעקבלרוחו  כללשל עשו אינ� אחוה וה
 

  ) יד'בראשית לג( "יעבר נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי" 
עמי� רבות ברחבי העול� בכדי לבסס את שרשרת מוסדות היה נוסע פ', הרב מפוניבז, ל"רבי יוס� שלמה כהנמ� זצ 

פע� שח אודות קורותיו בארצות הברית בנסיעה הראשונה למע� . התורה שהקי� לאחר שואת יהודי אירופה
לא ידעתי שישנ� אזורי� בה� אסור לאד� שברשותו כס� להמצא , כשנסעתי ברכבת התחתית בניו יורק  :הישיבה

ואכ� לפתע גליתי את עצמי מוק� . יהודי המהווה מאז ומתמיד מוקד משיכה לפראי אד�ובודאי לא ל, לבדו ברכבת
, טבעת הצעירי� התהדקה סביבי. שהבעת פניה� העידה בבירור שלא ירתעו מלשדוד יהודי בודד, בחבורת בריוני�
, ל מקור לעזרהלא נשק� לי כ. עד שחשתי כי בכל רגע ה� עלולי� להתנפל עלי ולשדוד אותי, ועיניה� ננעצו בי

�, ושאלתי אות� א� ה� יודעי� היכ� עלי לרדת, הוצאתי מכיסי פיסת ניר ועליה כתובת קרובה, לפתע צ% במוחי רעיו
, כשהרכבת עצרה, ענו הבריוני� שששו על תמימותי ולא פיללו שהקרב� יפול ליד� בקלות שכזו" עלי# לרדת אתנו"

הרכבת , ואז נסגרו הדלתות ואני נשארתי בפני�, התמהמהתי רגע, פניקמנו כולנו ממקומנו ונתתי לה� הכבוד לרדת ל
 כשעשו הציע לו $'  סיי� הרב מפוניבז$תחבולה זו למדתי מיעקב אבינו . החלה ליסוע ואני נצלתי מהפושעי� הללו

 )אבותמורשת (               . "ואני אתנהלה לאטי, יעבור נא אדוני לפני עבדו", השיבו יעקב, "נסעה ונלכה"
 

  )ה 'בראשית לד( " י חרבלפל זכר ואת חמור ואת שכם בנו הרגו כויבאו אל העיר בטח ויהרגו  "
ידוע שבכל שאלא ? פרט אות� בנפרדוחזר בכלל זה ולמה בנו הרי חמור ושכ� " ויהרגו כל זכר"כתוב א�  ,לכאורה

� יוו כ,ר הזכרי� הרגו בלי שו� מלחמהוהנה את כל אנשי העי. י מלחמה"הכוונה ע" לפי חרב"מקו� שכתוב בתורה 
להלח� בני יעקב לעמוד נגד� ולא הוצרכו היה בה� כוח  ולא "בהיות� כואבי�"לת� היה זה ביו� השלישי למיש

ולא אחר הנער לעשות ":  שנאמר,מיד כשנתבקשועצמ� את שמלו  ,בנוחמור ושכ� אבל . כנגד� ובקלות הרגו�
את והיה בה� כוח להלח� בבני יעקב ולהתנגד לכוונת� לקחת , שי למילת�אחרי יו� השלי היוכבר אצל� " הדבר
הפילו� לפי חרב ,  עמ� מלחמהרכוהיינו ע, "גו לפי חרבהר"במיוחד שאת חמור ושכ� ת התורה תבו ולכ� כ,דינה

 )ל דיסקי�"ריהמ(                  . אחות�ונטלו את דינה
 

  )י' בראשית לה(" ישראל יהיה שמך וד יעקב כי אםיקרא שמך ע  לא, שמך יעקביםקל-אלו  ויאמר"
 שהרי ,עדיי� אתה נקרא יעקב, י ששרו של עשו שינה את שמ# לישראלפל ע� אשל "� ז"הרמב כתב $  יעקבשמ#

מקבל , ה בעצמו משנה את שמו לישראל" כאשר הקב,ורק כעת, היה בהגדרת השליחות של המלא#לא שינוי הש� 
 . "שמו ישראלאת ויקרא "ר וזהו שאמ, הש� החדש תוק�
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