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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ז' בראשית לב("  וגם הלך לקראתך אל אחיך אל עשובאנו"

לומר אתה כ , כמודה לו על הברכות"כה אמר עבד� יעקב" לעשואתה אמרת : לואמרו המלאכי
 שבו אל יעקב ו
"באנו אל אחי�: "אמרשנ,  כי א
 אחייאינו עבדשיעקב ה ואמר זאת  אבל עשו לא קבל , ואני עבד�הגביראביר ה
"הל� לקראת� וארבע מאות איש עמו"א� מצד שני אנו רואי
 ג
 שעשו , וה ואהבהוני אחסיממראה ראינו שהוא ו

ומטע
 זה . לכ� אנו נבוכי
 ולא יודעי
 להצביע על כוונתו האמיתית של עשו, שזה מראה על שנאה ונכונות לקרב
א� " יאח"שמראה את עצמו כהצילני מיד זה , ה"הוא מבקש מהקב, כלומר "מיד עשו אחיהצילני נא מיד "יעקב אמר 

 כעוזרי
 עצמ
מראי
 את אלו ש ) ז'תהלי
 קיח( " לי בעוזרי'ה" כעי� זה אומר דוד. ברשעוהעומד  "עשו"באמת הוא 
 
  )כלי יקר(                .בלב
ויוקדת השנאה כבושה אותי א� ואוהבי

  

  )ח' בראשית לב( " מאד ויצר לו יעקבויירא" 
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( הוא את אחרי
 הוא את אחרי
 הוא את אחרי
 הוא את אחרי
יהרוגיהרוגיהרוגיהרוג א
  א
  א
  א
 !!!!ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו, , , ,  שמא יהרג שמא יהרג שמא יהרג שמא יהרג!!!!וייראוייראוייראויירא""""
ואומר שאחרי ששבו אל יעקב המלאכי
 ששלח אל " ויצר לו, ויירא"הקדוש מבאר בצורה אחרת את " אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"ה

בליבו פנימה שונא הוא לו ומתנכל עליו  אחיו מראה כלפי חו" סימני
 של אהבה ואחוה א� עשועשו ואמרו לו ש
א
 יכי� יעקב את עצמו למלחמה יש חשש שעשו יהרוג אותו כי , מצד אחד, להמיתו יעקב ניצב בפני דילמה קשה

יעקב לא ערו� למלחמה ואי� בידו כלי נשק בעוד שעשו אחיו בא ע
 צבא גדול של ארבע מאות חיילי
 לכ� כתוב 
ו בכל זאת בא כשפניו לשלו
 וכאשר יראה את יעקב ובניו חמושי
 ונכוני
 אלי קרב א� מצד שני יתכ� ועש, "וירא"

, "לשני מחנות.. ויח" את הע
 אשר אתו"בסופו של דבר התחכ
 יעקב , "ויצר לו"תתעורר שנאתו מחדש לכ� כתוב 
  . לקרבמזוי�מוכ� והיה מחנהו השני של חצי אילו הו,  וחיבה כאח לאחיואהבהחצי הראשו� מראי
 פני ה כאשר

  

  )ט' בראשית לב("  המחנה הנשאר לפליטהוהיה"
למחות את שמנוגזרות ור עלינו וגזיוכלו בני עשו ללא לעול
 ש,  רואה בפסוק שלפנינו רמז והבטחה לדורות����""""הרמבהרמבהרמבהרמב


בקצת הארצות מה שכ� יוכלו לעשות זה לגזור גזרות מקומיות ולהצר את צעדינו , לחלוטי� מתחת שמי השמי

מל� אחר מרח
 במקומו במקביל ו,  בארצו על ממוננו או על גופנוגוזרמל� אחד מה
 תמיד יהיה מצב ש .שלה
והיה", אלו אחינו שבדרו
, " המחנה האחת והכהואל יבא עשו א
: "מדרשאמרו בפי שוכ. הפלטי
את ומציל 

  . אלו אחינו שבגולה, "המחנה הנשאר לפלטה
  

   ) ל'לבבראשית ( "למה זה תשאל לשמי"
 האד
 שהוא ש
ולהזכיר את  תעד צרי� להלוא ידוע שהמבר�, מבאר את שאלת המלא� ליעקב כ�" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

� על רויעקב ב� במקרה של יעקב אי� צור� לדעת את ש
 המבור� היות שא. חול הברכהתע על מי דשיכדי , מבר�
א
 כ� , טית על ידי ההשגחה העליונהלומר מי שיבר� את יעקב הוא יבור� אוטומכ, "מברכי� ברו�"אביו יצחק ידי 

לכ� הוא שואל את  יעקב את ברכתו של צרי� ומבור� ואינכבר  הוא "ויבר� אותו ש
: " שנאמרהמלא� שביר� יעקב
  .אינ� צרי� לדעת את שמי כי אינ� מבר� אותי" למה זה תשאל לשמי: "יעקב
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  "יד יצחק"ח תפילין "מג
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ד 'בראשית לב( " אחיווישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו "
לק מהמפרשי
 אומר שהמלאכי
 ששלח ח, שנה מחלוקת בי� פרשני המקרא מי היו המלאכי
 ששלח יעקב לעשוי


הקדוש  "הההה""""שלשלשלשל"ה.  מלאכי
 ממשומר שהמלאכי
 ששלח יעקב היואלק מהמפרשי
 בשר וד
 וח יעקב היו אנשי
לעשו יעקב שלח , בעול
 הזהלמטה , כא�, יות אמת�ה הדעות יתשאומר שאי� כא� מחלוקת בי� המפרשי
 אלא 

 
ואילו בעול
 , אדו� ולמעלהעליו כלקבלו לעשו שהוא מוכ� דברי הכנעה שה
 יאמרו בשר וד
 שה
 אנשי
 מלאכי
  . מלאכי
 ממשיעקב שלח שרו של עשו  ל,העליו�

  

  )ו-ה' בלבראשית ( "הח ושפדויהי לי שור והמור צאן ועב...  לבן גרתיעבדך יעקב עםכה אמר "

יעקב בדברי ההקדמה הארוכי
 היא להודיע לעשו אחיו שבעצ
 הוא לא צרי� ונת וכמבאר ש" פת ברכהפת ברכהפת ברכהפת ברכהתוסתוסתוסתוס"ה
ובהקדמה זו מוכיח יעקב לעשו שלא .  הברכות כללובתקיימו הלא כי יע� לכעוס עליו על עני� הברכות שברכו יצחק 

 "דו� עמי
ביע"יצחק מבר� , "בד� יעקעב" ל�  ואני אומר"יר לאחי�ב גהוה"רכו ביו באהתקיימו בו הברכות שהרי 
ויהי לי "ילו וא, "משמני אר"בשמי
 והטל "אבא ברכני בועוד .  ולא הוא אותידתי אותובעאני  ו"� גרתיבע
 ל"אילו ו

 . "רשאינ
 לא מטל שמי
 ולא משמני אדברי
 , "שור וחמור
 

  )  ה'בראשית לב(" ד עתהען גרתי ואחר בעם ל"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " ג מצות שמרתיג מצות שמרתיג מצות שמרתיג מצות שמרתי""""ותריותריותריותרי""""    

ג המצוות וכי זה דבר שצרי� לעניי� את עשו הלוא עשו היה "מדוע רומז יעקב לעשו שג
 אצל לב� הוא קיי
 את תרי
לעשות שלו
 ע
 היא יעקב ונתו של כושכעת כאשר , רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�מבאר , אלא? רשע ולא רד$ אחר המצוות

אני איש שומר מר לעשו לפני שאנו משלימי
 דע ל� שיעקב או, י
קדמתנאי שיש לכ� ו  ליעדמווקדי
 הוא מ, עשו
עמ� 
 ישללהא� א
 , בבקשה בא ונעשה שלו
 בינינו, ורצונ� לעשות שלו
 עמי על דעת זא
 ב, מצוותתורה ו
  .  ברלדאי� על מה על זה , ונתרחק מ� המצוות ,�ערב עמ� וע
 מחננתש, תהמשמעו

  

  )ח' בראשית לב("  יעקב מאד ויצר לוויירא" 
כי לגביו , ג על ידי עשושמא הוא עצמו יהֵרעל עצמו פחד  לא ,"ויירא יעקב", רא יעקביתיהמה ששפרש מ נו בחיינו בחיינו בחיינו בחיירברברברב

, על בניו ועל אנשי ביתוכל פחדו של יעקב היה , "ושמרתי� בכל אשר תל�", ה"ישנה הבטחה מפורשת מהקב
לא אמר ו, "פ� יבא והכני א
 על בני
" אמרולכ� הדגיש יעקב ו, "הילדי
 את ויח""כתוב לכ� , שעליה
 לא הובטח

  ".א
 על בני
"לא היה מפחד על עצמו אלא על הכאת כי יעקב , כאמור, וזאת בלבד "והכני"
  

   )טו' בראשית לב(" לים עשרים מאתים ואיםלחעזים מאתים ותישים עשרים ר"

$ שיש עוד פסוק בתורה שכל ומוסי, 
 סופית"מציי� שבפסוק שלפנינו כל המילי
 מסתיימות באות מ בעל הטורי
בעל הטורי
בעל הטורי
בעל הטורי

 ) לג'במדבר כט( "
 כמשפט
 במספרי
 ולכבשי
 לאלי
 לפרי
 ונסכיה
מנחת": 
 סופית"מילותיו מסתיימות באות מ
ולא סמ� על  לעשויעקב  ששלחהבהמות  550עבור ש בעל הטורי
בעל הטורי
בעל הטורי
בעל הטורי
מבאר ? ומה הקשר בי� שני הפסוקי
 הללו

 שבס� בעל הטורי
בעל הטורי
בעל הטורי
בעל הטורי
מוסי$ . פנחסרש בפרשת ומפפי שכ, נות בשנה קרב550 בניו להביא הוצרכו ,ה"בקהשל  והבטחת
  .  מל� בישראלמלו�מלכו באדו
 לפני  המלכי
 ש8
 סופית וזה כנגד " פעמי
 מ8הכל יש בפסוק שלפנינו 

  

   )כג 'בראשית לב(" ואת אחד עשר ילדיו"
 שמא תחזירנו  שמא תחזירנו  שמא תחזירנו  שמא תחזירנו מאחיומאחיומאחיומאחיו יעקב שמנעה  יעקב שמנעה  יעקב שמנעה  יעקב שמנעה  ולכ� נענש ולכ� נענש ולכ� נענש ולכ� נענש,,,, בפניה שלא ית� בה עשו עיניו בפניה שלא ית� בה עשו עיניו בפניה שלא ית� בה עשו עיניו בפניה שלא ית� בה עשו עיניוונעלונעלונעלונעל נתנה בתיבה  נתנה בתיבה  נתנה בתיבה  נתנה בתיבה ????ודינה היכ� היתהודינה היכ� היתהודינה היכ� היתהודינה היכ� היתה""""


            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (למוטב ונפלה ביד שכ
למוטב ונפלה ביד שכ
למוטב ונפלה ביד שכ
למוטב ונפלה ביד שכ
כל המשיא בתו : "ל" חזורלוא אמה,  על כ� שהחביא את דינה מפני עשויעקב אבינו מדוע נענש הסבא מקל
הסבא מקל
הסבא מקל
הסבא מקל
מקשה 

 וכ� היה על יעקב, עשומו  לרשע גמור כ את בתוכל שכ� א
 משיא :)פסחי
 מט(" לע
 האר" כאילו כופתה לפני הארי
על כ� שנעל עליו היתה  התביעה �א, ה מעשו את דינבכ� שמנעראוי נהג כ   יעקבאכ� ש, "סבא"המתר" אלא ? לנהוג
 כהו� צער שאינו זוודבר זה לא עשה יעקב כדי� שהיה צרי� לעשות זאת מת, זקהבח יותר מדי ,ארו�דינה באת 

  .  להחזיר את אחיו בתשובה
  

  )זכ 'אשית לבבר( "י אם ברכתניכויאמר לא אשלחך "
? רכהבמבקש ממנו יעקב , כשעלה השחר ,עתהאילו  וביעקבאבק נהמלא� כל הלילה במש� , לכאורה תמוה הדבר

הוא מסמל את זמ� הגלות ושעבוד , שהלילה הוא זמנו של עשול "שידוע מה שאמרו חז ,"חפ" חיי
חפ" חיי
חפ" חיי
חפ" חיי
"אומר ה, אלא
ג
 מובטח לנו שבהגיע הזמ� הזה  ו, והשחרורהלאו� הגנ
 של ישראל ומסמל את זמהשחר הוא זמאילו  ו,המלכויות

עד שתכיר " לא אשלח� כי א
 ברכתני"לשרו של עשו יעקב מר וולכ� כשהגיע השחר א, גדולת ישראלב והגויי
 יכיר
   .בגדולת ישראל
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