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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
  )ד 'בראשית לב(" וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום"

 ,רות על שלושה אופני במערכת היחסי בי� יעקב ועשו לאור� הדורמזמ, הקדוש" אור החייאור החייאור החייאור החיי"אומר ה, פסוק זה
היה זמ� אמנ ,  עת החורב�עדמערכת היחסי ה תהיו וז,  יעקב ועשו במדת האחוהבו יחיו, "עשו אחיועשו אחיועשו אחיועשו אחיו"מצב של 

, ק�הזמ� שנחרב הבית עד עת מ, "ארצה שעירארצה שעירארצה שעירארצה שעיר"מצב שני של . זמ� מועטלזה היה א� , ד ישראליתחת היו אדו ש
לעתיד , ה"בע, והמצב השלישי יתקיי, ו� האר�שעיר הוא אד, ואי� מעלת ישראל ניכרת לפניו, הבוהגמעלת עשו ש

   . כשדה תחרששאדו , "שדה אדושדה אדושדה אדושדה אדו" אומרודבר זה רמוז בו,  לע ישראל"אדו ירשה"תהיה בו שלבוא 
 

 )ו-ה' בראשית לב(" ויהי לי שור וחמור...  גרתילבן עם"
למש�  מאביו תושיפרעובדת , האחד. נייענימסור מסר לעשו בנוגע לשלשה לכוונת יעקב בשליחת המלאכי היא 

: הפסוקכלשו� , עבודההכובד דרשו זאת לאור לב� משו שמגוריו אצל לא מעשו א ויראתופחדו אינה מפני  שנה 22
כי , ועשרלעשו את גודל הודיע הוא להשני העניי� . עתההתאחר עד זו הסיבה לכ� שו, ) ה'תהלי קכ( "כי גרתי מש�"
ולכ� אי� עשו יכול לא ירושת אבות ו  כפיתיגיעהוא תוצאה של  עשרו כלו, העשיר אותו בשכר עבודתוה "קבה

שלומו בהודיעו שהוא דורש הוא להשלישי העניי� . " שור וחמור צא�ליליליליויהי "וזהו שאמר , חלק לו בה לטעו� שיש
 ) בחיירבינו(                   ".  לאדני למצא ח� בעיני�להגידואשלחה "וזהו , ומבקש אהבתו ושואל חנו

 

 )ח' בראשית לב( " יעקב מאד ויצר לוויירא"
ההבטחה , ה"הקבה כפולה לשמירה מהבטחאחר השאלה הגדולה על יעקב היא מה המקו ליראה גדולה זו מעשו 

בהיותו  הובטח לו  הפע שניו ,)טו' בראשית כח( "ושמרתי� בכל אשר תל�"נאמר בו הסול חזיו� בהראשונה נתנה 
את פחדו של יעקב על פי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה, )ג' בראשית לא( " אל אר� מולדת� ואהיה עמ�שוב" :נאמרש בבית לב� 
 יעקב, לאחר שליחת המלאכי, עת וכ,)סוטה מא( " כל המחני$ לחבירו לסו$ נופל בידו:לעזרא רבי רמא": ל"מאמר חז

ל "זח, לפי המדרשו )ה' ראשית לבב( "כה אמר עבד� יעקב"לו אמר בזה שרשע עשו ההחני$ לוהרגיש בעצמו שחטא 
 ויעקב עשה קודש חול וקרא לעשו אדוני מצד החנופה שהחני$ , לדרכו הוא הול�עשוואמרו שיעקב באו בטענה על 

ויירא " היא המדה שכל המחני$ לרשע לסו$ נופל בידו על כ� נאמר שכ�ירא כי ידע יעקב י על כ� היה מת,לרשע
צר , בכל זאת, זהה� ועוהעל ומכפרות  מכריעות שיהיוכדי זכיות די יעקב די מרות שללא שו ספק היו ביול. "יעקב
 ". ויצר לו"שינכו לו מזכיותיו על ידי שיצילהו מעשו אחיו לכ� נאמר יעקב להיה 

 

  ) ט'בראשית לב( "והיה המחנה הנשאר לפליטה"
    ))))יייי""""רשרשרשרש(((( על כרחו  על כרחו  על כרחו  על כרחו %%%%לפליטה לפליטה לפליטה לפליטה     

אומר שהמרחק בי� ש ,מדרשהפי ל" חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"תר� מ? ה שישאר מחנה אחד לפליט כל כ�היה בטוח יעקבמדוע 
הרי שעשו עצמו , ויעקב בתוכו, א יהרוג עשו את המחנה האחד, מילאא כ� מ. של יו שלמהל� המחנות היה 

, ) מה'בראשית כז("  יו אחדכלמה אשכל ג שני"תנבאה רבקה כבר השהרי , ימות א$ הוא קוד שיגיע למחנה השני
,  והיה, בו ביו שיהרוג עשו את המחנה האחד ימות א$ הוא,וא כ�. ביו אחדתהיה ל יעקב ועשו מכא� שמיתת ש

  . אר לפליטה המחנה הנש, בהכרח
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי (י"ברשותינו מבחר תפילין רש

 )  יד'בראשית לב(" וחה לעשו אחינויקח מן הבא בידו מ"
לעשו שלח ולא , מיגיעת כפיומדברי שהגיעו לידי יעקב , "בידובידובידובידומ� הבא "הכתוב מדגיש שיעקב לקח דווקא 

כדי לא להזכיר לעשו את עניי� הברכה שבר� , אר�השמי ומשמני הבאי מטל הדברי אר� התבואות או מזמרת מה
לא כל זאת כדי לא לעורר את זעמו של עשו וכדי שו" לוקי מטל השמי ומשמני האר�%וית� ל� הא"יצחק את יעקב 

  )אלשי�(            . מזכרת עוו�יהיה לו עניי� זה ל
 

 )  כד'לבבראשית ( "יעבר את אשר לוו"
כליו את שאינו משאיל ל שמדובר על אד "ו חזרשדו. )יד' ויקרא לה("  הביתלולולולואשר ובא "מצורע כתוב רשת הבפ

, שלא היה משאיל לאחרי, כלי חרס, מדובר שיעקב העביר את הכליכא� שג " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה. לאחרי
: כמו שאמר. טומאת עבורה זרהיעקב הקפיד על א$ שעל איל לאחרי משיעקב היה האחרי כל הכלי את ש
 כלי אלו וכשקבל חזרה יכול היה להכשיר יכול היה להשאיליעקב . )ב' בראשית לה( "והחליפו שמלותיכ והטהרו"

ת במקוה אלא שביר טהראפשרות להי כלי חרסאי� להרי ש, אבל כלי חרס לא היה יכול להשאיל, על ידי טבילה
ולכ� אמרו שנשתייר על , ה זרהדו שלא יכנסו בבית שיש בו עבוד לו לבידמיוחכלי אלו לכ� היו , יא טהרתה

 . פכי קטני וזה כלי חרס
 

 ) ל' לבבראשית ( "ה זה תשאל לשמימל"

 משתני משתני משתני משתני,,,,עעעעאי� לנו ש קבואי� לנו ש קבואי� לנו ש קבואי� לנו ש קבו""""        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחי לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחי לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחי לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחיהכלהכלהכלהכל    ,,,, שמותינו שמותינו שמותינו שמותינו
עוד  ו כמיכאל וגבריאל,שמות קבועיהרי יודעי אנו על מלאכי בעלי , תשובת המלא� ליעקב מעוררת תמיהה

אי� : "גמראפי מה שאמרו בל עמסביר בצורה אחרת את תשובת המלא� ליעקב וזה " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה,  מלאכיהרבה
:  ליעקבשאמר המלא� מה וזה. ):חולי� צא(" הטמלאכי השרת אומרי שירה למעלה עד שיאמרו ישראל שירה מלמ

ולכ� יש לנו עני� ,  כדי שנוכל לומר את שירתנושתאמרו שירהעד ,  האדינבל, לכהמתי�  צריכי ל,המלאכי, אנו
לו כ בנו ותוי תלויכ אינ,כ בשירת,אבל את, תאמרו את השירה ומתי �איאתכ לשאול  ושמותיכאת לדעת 
זוהי ו, שמותינואת  לדעת כמה עני� ל, �כוא , ות לשירתנו אנוכחמבלי ל, ל שעה שתרצוכבאת השירה להגיד 

 . "למה זה תשאל לשמי: "א� כשאמרכוונת המל
 

 )יג' בראשית לד("  בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמהויענו"
בעת שענו לפניו הרי היו כי ,  ובעצתו ענוברצו� אביהשבני יעקב דברו נראה לפי פשט הפסוק , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

כי יעלה על  ו, עליה לאחר מעשהכעסמדוע וא כ� ,  כי במרמה ידברומ� הסת ידע יעקבו, לשכ ולחמור אביו
של בני המרמה היא שכל  התשובהאלא ? לכנעני אשר טמא אותהדינה בתו את להשיא של יעקב שהיה רצונו הדעת 
בני ישמעו בכל זאת א ג ו, סכימו לזאתלא יה העריכו שתושבי העיר  כי, היתה באמר להמול לה כל זכריעקב 
אחות את ת קחלביו השלישי בהיות כואבי ועדיי� יכולי בני יעקב לבוא , מולו את עצמלנשיא ויהעיר 
את נקמת  ו לנקרצושמעו� ולוי אלא ש, רשות אביהשקבלה את ל האחי ה שעצהיתה הוזאת ,  שכו שלמבית

  .ולכ� כעס עליה יעקב, שלא לפי הסכמת יעקב, כל אנשי העיראת הרגו הלכו וודינה אחות
 

  ) טו'בראשית לד( " אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו"
 יעקב ו שלבניכי ברור היה ל, הרעיו� המסתתר מאחרי ההצעה למול את תושבי שכ היה לייהד את כל תושבי שכ

 , ריעפאי� מבלנקו בה  בני יעקבואז יוכלו , יחשבו כבני ישראלה הרי שלאחר שכל תושבי שכ ימולו את עצמ
 )�תנות יהרתפא(                 .שהרי א$ אחד לא ימחה על הריגת של יהודי

 

  )הכ 'בראשית לד( " י חרבלפל זכר ואת חמור ואת שכם בנו הרגו כויבאו אל העיר בטח ויהרגו  "
הכתוב פרט מדוע מ,  א כ�,"כל זכר"בכלל היו חמור ושכ כלומר שג "  זכרכלכלכלכלויהרגו ": בתחילת הפסוק נאמר

ידוע שבכל מקו שכתוב פי ה ל"ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""ריריריריההההממממ"מסביר ה? "י חרבלפואת חמור ואת שכ בנו הרגו : "בהמש�
שו מלחמה בני יעקב ללא והנה את כל אנשי העיר הזכרי הרגו . י מלחמהל ידעהיא הכוונה " לפי חרב"בתורה 

 ולא יכלו לעמוד כנגד ולא הוצרכו להלח כנגד ובקלות בהיות כואבילת שכ� היה זה ביו השלישי למי
ולא אחר הנער ": ו שנאמרכמומיד עצמ תיכ$ את מלו הרי ה שבנו חמור ושכ � כשמדובר בכי� משא. הרגו

ולהלח עמ  בני יעקב יכלו לעמוד כנגדכ� שה , יו השלישי למילתהאחרי היה כבר אצל לכ� ו" לעשות הדבר
הפילו לפי היינו עשו עמ מלחמה וד, "גו לפי חרבהר" דינה ולכ� כתוב במיוחד שאת חמור ושכ ו אתקחשלא י

 . חרב ונטלו את דינה
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