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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ד' בראשית לב("  יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדוםוישלח" 

משמעות שניה היא  ו,בני אד� חי�ישלמשמעות אחת היא , תיש שתי משמעויו" מלאכי�"ה מלבלשו� הקודש ל
חש צור� לשלוח מלאכי� כדי לרצות את עשו מכיו� יעקב  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר . ה" מאת הקבהשלוחי�מלאכי השרת 

חמתאת  להניח , בשובו אל ארצו, בקש עתה�כלעשו אחיו מפני פחד המהיתה לפד� אר� ה של יעקב כילשכל הה
א� יחד את� שולח יעקב ג� , אנשי ביתומעבדיו ומ, � בני אד�חייו של עשלח אלושלכ�  ו,ומושלבאחיו ולדרוש 

" י�קל�ויפגעו בו מלאכי א: "קבלו את פניו בהגיעו לגבול אר� כנע� שנאמרשממש מאות� המלאכי� מלאכי� 
חותו להביא אשה אליעזר בעת שיצא בשלישישלח מלא� ע� ה "קבאברה� זקנו שהתפלל ללמד זאת מו. )בראשית לב(

, "וישלח יעקב מלאכי� לפניו: "בפסוקאמר נש מה זה. )בראשית כד(" ישלח מלאכו לפני�הוא " :אמרנש, ליצחק בנו
נית� למצא .  עשו אחיו שלא יוכל להזיקואלהמלאכי� שפגעו בו בדר� ובאו לשמרו הלכו ע� שלוחיו וקדמו לפניו 

מלאכי� בני אד� מדובר היה בא� כי , ונה היא למלאכי� ממששהכו, "וישובו המלאכי�: "ראיה לכ� ממה שנאמר
אבל , " אל יעקב לאמר הגדנו לו הדברי� האלהוישובוויבואו המלאכי� אל עשו ויגידו לו כ� וכ� "היה ראוי לומר 

באנו : "הכתוב אמר �כר אחרק ו. שבומיד שעד שלא הלכו כיו� , "וישובו"רק אמר נמלאכי השרת מכיו� שמדובר ב
  . בני אד� השליחי� לשהכוונה היא א, "חי� אל עשואל א

  

  )ה' בראשית לב(  " אותם לאמרויצו" 
" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מדייק ה? "עשואדוני לכה תאמרו� ל"הלוא הוא אומר למלאכי� " לאמר"מדוע אומר יעקב למלאכי� 

, בסדר הזהברי� לו את הד� לומר אות צוהשיעקב מצוה את השליחי� לומר לעשו שיעקב הוא זה ש, הקדוש מכ�
וכי , הבכורמיוזמת� וה� מכבדי� אותו משו� שהוא זה הנוסח את החי� האומרי� יהשללולא זאת היה חושב עשו ש

בפירוש שיאמרו משו� כ� מדגיש יעקב ומצוה את שליחיו , אות� לדבר כ� אליו הצועקב ולא ילפניו לדבר כ� ראוי 
וחשב יעקב שאולי  ,דו� עליווש� אותו א" אדוני" לעשו ראוקהוא זה שו, דברי� האלהאת האמר זה שהוא שיעקב 

  . שנאהאת הקנאה ומעשו את ה יסירבזה 
  

   )ה' בראשית לב( "  יעקבךה אמר עבד  כן לאדני לעשורוכה תאמ "
�ע� לב� גרתי ע� לב� גרתי ע� לב� גרתי ע� לב� גרתי """"���            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ג מצוות שמרתיג מצוות שמרתיג מצוות שמרתיג מצוות שמרתי"""" ותרי ותרי ותרי ותרי

לש� מה ההדגשה   יונת� אייבשי� יונת� אייבשי� יונת� אייבשי� יונת� אייבשי�יייירברברברבשואל , "כה אמר", " תאמרו�כה"יעקב מדגיש בפני השליחי� ואומר לה� 
 מכא� לומדי� שברכת כהני� "כוכה תבר": בברכת כהני� נאמרש, )סוטה לה(ל ומתר� על פי האמור בגמרא "הנ

שהרי מכא� לומדי� " ע� לב� גרתי": כא� יעקב לשליחי� לומר בלשו� הקודשלכ� מדגיש , נאמרת בלשו� הקודש
לשו� בדבר זה א� היו אומרי� א� , דבר המוב� רק בלשו� הקודש" יג מצוות שמרת" ותרי�ע� לב� גרתי : "ל"חז

  .  אחרת לא נית� היה לרמוז על כ�
  

  )ח' בראשית לב("  יעקב מאדויירא"
ארבע ועוד שלקח עמו , מעירו והוא בא לקראת יעקביצא עשו פחדו של יעקב התעורר כאשר אמרו לו המלאכי� ש

לדעת . ואלה רק להלח� בהאנשי� כל את לא לקח לעצמו שעשו י אמר  לנפשו מאד כיראהיה ויעקב , אנשי�מאות 
יתכ� שאפילו בכלל לא קבלו רשות ו, ש� אליה� לבכהוג� ולא עשו לא התייחס אל השליחי� של יעקב , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

  �   ועניני ביתו, ומה ענינו,מה שלו� אחי"� אותשאל מתאר את מה שהיה הכתוב אחרת כי , לגשת אליו ולדבר אתו
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ג� השליחי� היו מתארי� את הפגישה בפני ו, " כי אני הול� לקראתו לראותולוואמרו , וקראו לו בשלומו, ובניו �
ליעקב הוא תוצאה של חקירה שאמרו השליחי� זאת ומה ספר מהכתוב לא אלא ש, יעקב ומדווחי� לו על תוכנה

  .  ביחד ע� ארבע מאות חיילי�קבהול� לקראת יעשעשו וידעו וממנה , עשובמחנה עצמית שערכו השליחי� 
  

   ) ה'בראשית לב( "ד עתהעואחר " 
שנה של גלות ' עעעעאחרי כלומר , "עתהעתהעתהעתה"המילה  באותיות ה תהיוהמלחמה אתיעקב מרמז לעשו ש" בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�"לפי 
: עליה� נאמר, שה� ימות המשיח,  באל% הששי, אלפי� שנה לעול�'ההההואחרי , שנה של גלות מצרי�' תתתתאחרי , בבל

   )כא' עובדיה א(" מושיעי� בהר ציו� לשפוט את הר עשוועלו "
  

  )י' בראשית לב( " האמר אלי'י אבי יצחק הקל-י אבי אברהם ואקל-ויאמר יעקב א"
  , י�קל�ש� אהוא מזכיר יחד את� את , אברה� ויצחק, שכאשר יעקב אבינו מזכיר את אבותיו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מעיר ה

ש�  ואילו כאשר יעקב מזכיר את עצמו הוא מזכיר את, המורה על מדת הדי�, "י אבי יצחקקל�י אבי אברה� ואקל�א"
מדת נגד ג� לו עמוד תוכל לאבות הזכות וזאת משו� שיעקב ידע ש .רחמי� המורה על מדת ה," האומר אלי'ה"', ה

� שמצד עצמו איעד נה היא מאוד קט, בענוותנותו, חשב יעקב, זכות זו, דהיינו של יעקב, שלוזכותו לגבי  אבל, הדי�
 "קטנתי מכל החסדי�"זכיות שהרי ו כל כ� כי אי� ביד, בלבדרחמי� הבמדת כנגד מידת הדי� אלא יכול לעמוד הוא 

   .כי קבלתי שכר גדול יותר ממעשי
  

  ) ט י'בראשית לב(" וני לעשואדוחה לשלך ליעקב מנחה היא בדאמרת לעו"
� בדמע"מר וצרי� להכתוב  יהההלוא  "וחהשל מנחה היא � ליעקבבדלע: "על הנאמר בכתובה ישורה קולכאישנה 

 )קידושי�(על פי המבואר בגמרא " אפריו�אפריו�אפריו�אפריו�" מבאר בעל ה? את המנחהא השולחוקב היעשהרי " חהו שליאה הנחיעקב מ
מתנה את הה שהאד� החשוב קיבל נאהותה אבדהיינו להתקדש בה היא יכולה , נה האשה מתנה לאד� חשוב נת� שא

 כלומר שא� ," שלוחהיאנה התקב מיע� לבדלע" לעשו וקב שיאמריע וזהו שאמר .א נת� להוילו השב כאנחוממנה 
  . עשואתא זה שקבל את המנחה מוילו הכאב בעיני יעקב וחשונה יהא הדבר יקר תיקבל את המעשו 

  

   )ח י'בראשית לג(" ויבוא יעקב שלם עיר שכם"
, על א% שהיה זמ� כה רב אצל לב�, לשונו ומלבושו,נה את שמויעקב אבינו לא שי. לבוש'שו� מ'ל, �'ת ש"ר "של�" 

אה לידי ביטוי כשהוא עומד בתוק% בשלמותו של יהודי , "הבני יששכרהבני יששכרהבני יששכרהבני יששכר"על כ� אומר   .ועל א% שקשר ידידות ע� עשו
אלא לכבד , "לא לשנות"ובכלל זה ג� בשבת נדרש יהודי .  על כל מכלול המצוות מבלי לשנות'לקיי� את מצוות ה

לא לדבר דיבורי� על עסקי� ופרנסה בשבת . קרי להחלי% בגדיו לבגדי� נאי� לכבוד שבת וחג, כהלכתה ענג אותהול
  . וחג ובכלל לשמור על קדושת� וצביונ� על מכלול פרטיה�

  

   )כה' דלבראשית ( "ו כל זכרגויהר"
שהרי מסתבר לומר ? יבו מיתהאיזה חטא חטאו עד שהתחי? את כל יושבי העיר, שמעו� ולוי, מדוע הרגו בני יעקב

שלא לחבול י� צוומ נח ניבש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה. שבני יעקב דנו את יושבי העיר בדי� תורה וגזרו את דמ� למיתה
ולכ� ה� התחייבו מיתה כיו� שחבלו בגופ� בעת  )ה' בראשית ט(" את דמכ� לנפשותיכ� אדרושא� : "שנאמר �בעצמ

, לאא. לא היו חייבי� ה� מיתה, דהיינו לש� גרות, נה של המילה לש� שמי�אמנ� א� היתה הכוו. שמלו את ערלת�
את לקחת בכדי שיוכלו רק כל כוונת� היתה , גירותש� לבמילה זו תכוונו הלא בני העיר  ,שלפי מה שנאמר בכתוב

חבלו א שה�  יוצ)כג' בראשית לד(" בהמת� הלוא לנו ה� ה� וקנינ� וכלימקנ: "של בני יעקב שנאמרנשיה� ומקניה� 
 .לכ� התחייבו מיתהבעצמ� שלא כדי� ו

  

 )  יז'להבראשית ( "ת אל תראי כי גם זה לך בןמילדה הלתה ותאמר לדויהי בהקשתה ב"

עד שהמילדת מצאה , א� לא מבאר הכתוב ממה פחדה כל כ� רחל, "אל תראי"המילדת מרגיעה את רחל ואומרת לה 
 שאומרת לה המילדת הזבאת רחל ע ימרגכל כ� מה , כ� אי� מבוארו, ה אותלהרגיעו" אל תראי"לנכו� לומר לה 

שני� עשר שעתיד יעקב להעמיד ידעה רחל על פי הידוע מהמדרש ש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה ?"ב�ל� ג� זה "ש
הצער של לידת , כלומר(חבלי נקבה "ל ש"אמרו חז, מצד שני, א�, ה הזו אמור להיולד השבט האחרו�ובליד, שבטי�

חששה לכ� , "בהקשותה בלדתה"כמפורש בפסוק , קשתה ללדתות שרחל הוהי, ).נדה לא(" ובי� משל זכר מר)נקבה
יוצא שלא היא משלימה את מספר השבטי� לשני� וא� כ� , בלידה מצביע על כ� שהיא יולדת נקבהשי ושהקרחל 
 .  זה לה למרגוע ולנחמההוהי, "ג� זה ל� ב�"הלידה שי ולמרות קואמרה לה ש, ולכ� הרגיעה אותה המילדת, עשר

  

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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