
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ד 'בראשית לב( "אל עשו אחיווישלח יעקב מלאכים לפניו " 

הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? אח של יעקבוכי אי� אנו יודעי� שעשו " עשו אחיו: "לכאורה ישנה כפילות בכתוב
דהיינו , "עשו"ימצאו אותו שהוא ה� � א. שיעקב אבינו הנחה את המלאכי� להתנהג ע� עשו בשני אופני� שוני�

ואכ� תשובת . יתנהגו עמו באופ� אחר, דהיינו בא בטוב, "אחיו"וא� ימצאו שהוא , יתנהגו עמו באופ� אחד, שונא
הוא היא שהאמת א� , "אחי�"שהוא פני� כלומר כלפי חו� מראה עשו  " אל עשוחי�באנו אל א"המלאכי� היתה 

אשר  ,"מאות איש עמוארבע ו", א�הול� לקראת� בדר� אחוה שעשו , "וג� הול� לקראת�",  בשנאההרשו� "עשו"
 �  . מחשבה רעהבאי� אלי� מתו

  

  )ה' בראשית לב("  תאמרון לאדני לעשוכה"
נית� להבי� את יעקב שאומר , מילא א� הוא נמצא לפניו, "אדוני"כיצד קורא הוא לעשו פליאה גדולה היא על יעקב 

יעקב  שאי� כוונת הכתוב לומר שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר� ? "אדוני"אבל שלא בפניו מדוע צרי� יעקב לומר " אדוני"לעשו 
מי אות� שיאמרו לכל צוה יעקב מ. הפסוק הוא ציווי של יעקב יעקב למלאכי� אלא, קורא לעשו אדוני שלא בפניו

  ". מנחה היא שלוחה לאדני לעשו"כמו שכתוב , "לאדני לעשו"אות� שפניה� שואל ש
  

   )ה' בלבראשית ( " לבן גרתיעם"
רי לא רי לא רי לא רי לא ההההשששש, , , , יר לאחי�יר לאחי�יר לאחי�יר לאחי�בבבב ג ג ג גההההווווההההרכני רכני רכני רכני בבבבששששאבי� אבי� אבי� אבי� רכות רכות רכות רכות הבהבהבהבאינ� כדאי לשנוא אותי על אינ� כדאי לשנוא אותי על אינ� כדאי לשנוא אותי על אינ� כדאי לשנוא אותי על , , , , אלא גראלא גראלא גראלא גר, , , , בבבבלא נעשיתי שר וחשולא נעשיתי שר וחשולא נעשיתי שר וחשולא נעשיתי שר וחשו""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ייייבבבב    ההההנתקיימנתקיימנתקיימנתקיימ
 שאומרת שאת רלי�בו הי ישעיבשל ר אחות ומביא הסבר בש� ה.קצתכה ארובפסוק לשו�  שהטוע� "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה
, "גרגרגרגר "המילה נית� להרכיב את המילהשני קצות בש ש"ל ורי"גימהאותיות מ, שתי מלי�חלק לאפשר ל" ירירירירבבבבגגגג "המלה

רכני ב שהברכה, שוב לע יעקרשאממה ו הוז, "ייייבבבב"המילה נית� להרכיב את המילה אמצע בד ש"ת ויו"יהאותיות בומ
רק זה " ביביביבי"ללא המילה " גבירגבירגבירגביר"מהמילה  רנשאמה שו, "ייייבבבב "המלה התקיימומברכה זו לא ה "ירירירירבבבבגגגג הוה"היתה  באא

 . "גרגרגרגרונעשיתי "זה מה שאמר , "גרגרגרגר"המילה 
  

  )יג' בראשית לב("  אמרת היטב איטיב עמךואתה"
ל שיעקב פחד שההבטחה לא תתקיי� "הלוא אמרו חז, "ואתה אמרת"ה "אי� יעקב מזכיר את הבטחתו של הקב

ה " את דבריו של יעקב באופ� אחר ואומר שיעקב פונה לקב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאלא מבאר ? .)ברכות ד(" שמא יגרו� החטא"
החסד את לעשות עמי חנ� ל� כל שכ� שיש , לה�עשית עמדי חסדי� גדולי� שלא הייתי ראוי עד עכשיו : "ואומר לו

כי ג� , ישהבטחתנהזו  הטובהמנע ממני  יחטאראוי שהואי� , הזה אשר הבטחתני עליו שתיטיב לי ותרבה את זרעי
  ".  הרבי�בחסדי�רק אלא , עבור מעשיהיתה שכר לא ההבטחה ו, זוה הבטחמתחילה לא הייתי ראוי ל

  

  )י' בראשית לה(  " יעקב לא יקרא עוד שמך יעקבשמך"
ומה שאמר אחר  , משמע שש� יעקב ישאר במקומו ולא יעקר,"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, "מ� יעקבש: "הכתובאמר כ� שמ

 �מה . ביחס לישראליהיה טפל שהש� יעקב ש� יעקב אלא אי� זה בא לומר שיעקר ה " יעקבשמ�לא יקרא עוד "כ
 שלא נאמר � משוהזו) ברכות יג( " עובר בלא תעשהאבר�כל הקורא לאברה� : "ל"זשאי� כ� אצל אברה� שאמרו ח

  ".שמ� יעקב"אצל יעקב  כמו שנאמר "שמ� אבר�" אברה� אצל
  

  

  307 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס'  יאע"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב
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   "שלחוי"פרשת 

 "חזון עובדיה": הפטרה

 ד"עתש כסלו 'ו

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' ר הנ
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )ט' לבבראשית ( "והיה המחנה הנשאר לפליטה"
        ))))רש#ירש#ירש#ירש#י" (" (" (" (לתפלה ולמלחמהלתפלה ולמלחמהלתפלה ולמלחמהלתפלה ולמלחמה, , , , לדורו�לדורו�לדורו�לדורו�, , , , דברי�דברי�דברי�דברי�שלושה שלושה שלושה שלושה התקי� עצמו להתקי� עצמו להתקי� עצמו להתקי� עצמו ל""""
  ' ואהבת את ה: "שהתקי� יעקב רמוזי� בפסוק הראשו� של קריאת שמעדברי� ומר ששלושת הא" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ה
מרמז על  "בכל נפש�", עבודה שבלב זו תפלהאיזוהי , "בכל לבב�", "לוקי� בכל לבב� ובכל נפש� ובכל מאד�%א

   . רומז לדורו�"ובכל מאד�", מלחמה
  

  )יא' לבבראשית ( קטנתי מכל החסדים״"
            ))))ההההסוטה סוטה סוטה סוטה ((((    צרי� שיהא בו אחד משמונה בשמינית#צרי� שיהא בו אחד משמונה בשמינית#צרי� שיהא בו אחד משמונה בשמינית#צרי� שיהא בו אחד משמונה בשמינית#    תלמיד חכ�תלמיד חכ�תלמיד חכ�תלמיד חכ�: : : : #אמר רבי חייא בר אשי אמר רב#אמר רבי חייא בר אשי אמר רב#אמר רבי חייא בר אשי אמר רב#אמר רבי חייא בר אשי אמר רב

        ))))רש#ירש#ירש#ירש#י((((    """"ויקבלו את דבריוויקבלו את דבריוויקבלו את דבריוויקבלו את דבריו, , , , האר� מזלזלי� בוהאר� מזלזלי� בוהאר� מזלזלי� בוהאר� מזלזלי� בו    ייייכדי שלא יהיו עמכדי שלא יהיו עמכדי שלא יהיו עמכדי שלא יהיו עמ, , , , ת הגאוהת הגאוהת הגאוהת הגאוהדדדדצרי� שתהיה בו קצת ממצרי� שתהיה בו קצת ממצרי� שתהיה בו קצת ממצרי� שתהיה בו קצת ממ""""
 ואמידה  לל"ת חזוהשיב שאי� כוונ? "משמונה בשמינית אחד"זו הה דמהכמה היא  מוילנאמוילנאמוילנאמוילנאהגאו� הגאו� הגאו� הגאו� ת פע� אשאלו 
, שבתורה היא פרשת וישלח הפרשה השמינית. שבפרשה השמינית על הפסוק השמינימרמזי� אלא  , של גאוהכמות

  . היה בתלמיד חכ�שצרי� שיהגאוה י הוז. #קטנתי# :והפסוק השמיני בפרשה זז מתחיל במילה
  

   ) כד'לבבראשית ( "יעבר את אשר לוו"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כא�כא�כא�כא�הבהמה והמטלטלי� עשה עצמו כגשר נוטל מכא� ומניח הבהמה והמטלטלי� עשה עצמו כגשר נוטל מכא� ומניח הבהמה והמטלטלי� עשה עצמו כגשר נוטל מכא� ומניח הבהמה והמטלטלי� עשה עצמו כגשר נוטל מכא� ומניח , , , ,  אשר לו אשר לו אשר לו אשר לואתאתאתאת""""

יעקב , התרפי� אשר גנבה רחל מאביה לב�את אבל , "אשר לו"שיעקב העביר רק את הדברי� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מדייק ה
ל שכדי לאבד עבודה זרה יש "חזוכמו שאמרו , כותול �השליכאת הנחל אלא �  אותולא העביר, ה בה�לא זכ

  . י� המלחללהוליכה 
  

  ) כה'בראשית לב( "ק איש עמובויא"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (מד שהעלו אבק עד כסא הכבודמד שהעלו אבק עד כסא הכבודמד שהעלו אבק עד כסא הכבודמד שהעלו אבק עד כסא הכבודללללממממ""""
עד כסא לדרגה גבוהה שיכול להגיע , אדמההאבק משהוא , שבכחו של אד� להעלות את גופו" כתב סופר"הפרש מ

  .  חניותרות האדמה ל� אולהפשל האד� בכחו כלומר , )ז' בראשית ב(" הי האד� לנפש חיהוי"וכ� הוא אומר  ,דוהכב
  

  )יח' בראשית לג( " מפדן ארםבבאו...  יעקב שלם עיר שכםויבא"
נדרו את לקיי� מיד  התחיל "ושבתי בשלו�" :אר� כנע� כמו שאמרלשהגיע בשלו�  שיעקב אבינו כספורנוספורנוספורנוספורנואומר ה

 ללכת לבית אביו א& בעוד שהיה בדר� ובית אמועד שיגיע אל לא המתי� ו "י�קל%לי לא'  הוהיה"ובנה מזבח כאמרו 
  . על פי שעדי� לא הגיע ש�

 

     )לג ט בראשית(" ויאמר עשו יש לי רב"
  )יא-בראשית לג י( "לוכי יש לי כ... עקבייאמר ו"
. הזההעול� על שו עשל יעקב ות והשקפי� בשמעיר שבשני פסוקי� אלו נית� לראות את ההבדלי�  "חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"ה

לי  יש: "מרויעקב אאילו ו. "לו מנה רוצה מאתי� מי שיש"אבל ,  אמנ� יש לי הרבה,כלומר ,יש לי רב#: "מרועשו א
  . הסתפק במה שיש לו ויעקב. נת� עיניו בממו� ובחמדת העול� עשו. מהו לא חסר לי מא,כלומר, "כל

  

  )יח' בראשית לג( "ויבא יעקב שלם"
    %%%%    של� בתורתושל� בתורתושל� בתורתושל� בתורתו, , , ,  כלו� מכל אותו דורו� כלו� מכל אותו דורו� כלו� מכל אותו דורו� כלו� מכל אותו דורו�חסרחסרחסרחסרשלא שלא שלא שלא     %%%%של� בממונו של� בממונו של� בממונו של� בממונו , , , , ))))שבת לגשבת לגשבת לגשבת לג(((( שנתרפא מצלעתו  שנתרפא מצלעתו  שנתרפא מצלעתו  שנתרפא מצלעתו %%%%    של� בגופושל� בגופושל� בגופושל� בגופו, , , , של�של�של�של�""""

        . . . . ))))רש#ירש#ירש#ירש#י((((    """"לב�לב�לב�לב�שלא שכח תלמודו בבית שלא שכח תלמודו בבית שלא שכח תלמודו בבית שלא שכח תלמודו בבית 
 ,ארו' ש:שהיא ראשי תיבות של המילי�" של�"מילה י רמוזי� ב"שדברי רש" דבש לפידבש לפידבש לפידבש לפי" באאאא""""החידהחידהחידהחידאומר רבינו 

 הלכת שבעת כוכבי לע טרפוליטרפוליטרפוליטרפוליססססשמשו� מאשמשו� מאשמשו� מאשמשו� מארבי רבי רבי רבי א בש� "רמז נוס& מביא החיד. גופו כי שארו הוא, מונו' מ,מודו'ל
אדי� 'בתאי מ'ש, רעה הלמורי� עושלשה , כבו'דק כ'צ גה'מה נ'וה� ח, ארבעה מה� מורי� על הטובה שצ#� חנכ#ל

 :שזה ראשי תיבות "של�" : רמוז במילהוזה. בממו�מכה  אדי�'מ, בתורהמכה בנה 'ל, כה בגו&בתאי מ'ש .בנה'ל
  . אדי� של� בממונו'נגד מ ,בנה של� בתורתו'נגד ל, בתאי של� בגופו'ש ז#ל נגדחודרשו , בנה מ'אדי�'בתאי ל'ש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        052052052052%%%%3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        052052052052%%%%3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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