
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
לי שור וחמור  ויהי, עתה לבן גרתי ואחר עד  יעקב עםעבדךכה תאמרון לאדני לעשו כה אמר "

  )ו-ה' בראשית לב("  בעיניךחןצאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא 
" אבי� גברו ברכות"בדעתו שיעלה בדבריו של יעקב לעשו היא לומר לו שלא  הכוונהקדוש מבאר שה" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה

. א: ברכת האב מורכבת משלושה חלקי� כי הלא, הז כל הכבוד ה הברכה של יצחק יש ליעקב אתדהיינו שבזכות
, שליטה על העמי�. ב. )כח' בראשית כז ("ורוב דג� ותירושומשמני האר� השמי�  טלמ", טובוכל שפע ברכה של 

, כ� אומר יעקב לעשוו. "אחי�הוה גביר ל"על האחי� שליטה . ג. )כט' בראשית כז ("וישתחוו ל� לאומי� יעבדו� עמי�"
לאדוני  כה תאמרו�"שהרי הוא אומר לעבדיו עשו הוא הגביר ובפועל , "לאחי� הוה גביר"יצחק אבינו בר� אותי ב

עבדהוא האני לומר כ, " יעקבכה אמר עבד�"משיב יעקב , "וישתחוו ל� בני אמ�"כנגד הברכה של ". ולעש
לא שהוא  ,כי הלא לב�, תקיי�הלא ג� זה  " וישתחוו ל� לאומי��יעבדו� עמי"הברכה וכנגד . שתחוה לאדו�שמ
כנגד ברכת . כעבדוהייתי אצלו " רתיגע� לב� "קרה ההיפ� , " עמי��יעבדו"הוא יעבוד אותי בבחינת במקו� ש ,יאח

על, אחרי עבודה מאומצת של שני� רבותא ו הולאומר יעקב שכל מה שיש " רב דג� ותירושמשמני האר� ו"השפע 
,  מברכת שמי� שמגיעה ללא יגיעהאלו, "ויהי לי שור וחמור"לילה שכיר שכיר יו� ווהייתי  "ואחר עד עתה"די שי

 ע� כל "ה� בעיני� למצא"כי א� אדרבה , שני�את להקהות כדי  אינו "לאדוני ה להגידחואשל"וע� כל זה מה ש
   .שקנה עבד קנה רבו ובו אמצא ח� בעיני� כי אני עבד� וכל מה, אלה

  

  )ט' לבבראשית ( "שאר לפליטההנ נההיה המחהמחנה האחת והכהו ושו אל עאם יבא "

שג� א� יכה עשו את אחד המחנות ישאר המחנה השני , לא ברור מאי� הביטחו� הזה של יעקב" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ל
היה � ולכ,  עושה לפחות מחצההליפשת שרדהמבואר בממתר� על פי  ו?מחנותה שתיעשו את אולי יכה , לפליטה

 . י המחנותנמשתעשה לפחות מחצה וינצל אחד תפלתו ש, לאחר שהתפלל, יעקבח ובט
  

  )יב' בראשית לב( " מיד אחי מיד עשו נאהצילני"
תכו� יעקב ה אכ�הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? "מיד עשו" "מיד אחי", מדוע כפילות הלשו� בתפילתו של יעקב

 אביו תעמוד לו יצחקשל  וזכות היא מצד שהוא בנו של יצחק ויכול שחדהא, שהיו לעשותו כנגד שני כוחות ליתפב
משו� כ�  , ממנולהנצלוצרי� חוזק גדול ,  של עשו עצמומעלתו$ תוקו וצד גודלשני הוא מההכח ו, לנצח את יעקב

למרות, "הצילני נא מיד אחי: "זה מה שאמרו,  יצחקוישלא תעמוד לו זכות אבהאחת , יעקב שתי תפילותהתפלל 
, "מיד עשו"אמר של עשו כנגד בחינת גודל תוקפו התפילה השנייה שהיא ו, מתפלל אני ל פי כ�ע$ וא, שהוא אחי

  . נשא ור�ומוכר הוא כאד� ידוע ש
  

  )  י'להבראשית ( "ויקרא את שמו ישראל"
? "ישראל יקרא שמ� עוד יעקב כי א� לא"לאחר שכבר אמר " ויקרא את שמו ישראל: "מדוע חוזר הכתוב ואומר

" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה? "אברה�ת שמו ויקרא א"שאלה נוספת היא מדוע לא נאמרה תוספת זו ג� אצל אברה� 
יותר לא , אצל אבר� מאז ששונה שמו לאברה�, שישי הבדל בי� שינו הש� של יעקב לשינוי הש� של אבר�

אבל אצל " ויקרא את שמו אברה�"שוב לכ� לא היה צרי� לכתוב , בלבד משתמש הכתוב בש� אבר� אלא אברה�
בני "בש� ישראל נקראו רק צאצאיו ,  הכתוב יעקב ולא ישראליעקב ג� לאחר ששונה שמו לישראל עדיי� קורא לו

  ".ויקרא את שמו ישראל"לכ� חוזר הכתוב ואומר " ישראל
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  ) יג'בראשית לב(" בושמתי את זרעך כחול הים אשר לא ייספר מרו"
חול נמשלו לו לעפרנמשלו , לכוכבי�נמשלו : לשלשה דברי�בני ישראל נמשלו תורה ששמצאנו ב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

בזמ� ,  עפר האר� היא המדרגה הנמוכה ביותר.זהו בזמ� שלו� והצלחה וכוכבי� ה� המדרגה הגבוהה ביותר, הי�
� מנוחה מ� בזמ� שאי� להזהו ו,  וחול הי� היא בדרגה הבינונית.יוהשפלות שה� כעפר לדוש שכול� דורכי� על

 לחול זה שכל גלי הי� עומדי� להצי$ את נמשלוה מציל� מיד� "האויבי� הרודפי� העומדי� עליה� לכלות� והקב
כל : "כתובשו  על ישראל כמהקמי�העול� ובהגיע� לחול ה� נשברי� ולא יוכלו לעבור את החול כ� האומות 

עני� הבטחת החול את זכיר בתפלתו יעקב מ. ישראל את כלות ל�אינ� יכוליו ) ח'תהלי� מב(" משברי� וגלי� עלי עברו
    . עשולו זה שלא יוכלו לו הגלי� כ� לא יוכל השלא יוכל לו כחול כדי ו ואותהרוד$ עשו להצילו מיד 

  

   )טו' בראשית לב("  מאתים ותישים עשריםעזים" 

 יעקב לא מזכיר את הצא� )ו' ראשית לבב("  לי שור וחמור צא�ויהי":  שבתחילת דבריו של יעקב נאמררבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
א� , תחילה כדי לא להזכיר את גדיי העיזי� שעל יד� קיבל יעקב את הברכות ובכ� לעורר שוב את שנאתו של עשו

ומתר� שכל ? מי� הצא�שה� מ, בעזי� ותישי�לפי זה לא ברור מדוע בעת ששולח יעקב מנחה לעשו הוא פותח 
 קוד�  כדי לא להזכיר את שנאתו של עשו דר� הצא� היה בלשו� צא�לא יפתחו המלאכי�החשש של יעקב ש

 את להפחידכעת צה ורוהוא אפילו ו כלל עשלא פחד מיעקב כבר  ,אחרי שהתפלל, עתכאבל , תפלתואת שהתפלל 
שני גדיי מאבא על ידי הברכות את שהרי קבלתי , תוכלא� דעת� להלח� בי לא : "לופתח לו בעזי� לומר לכ� ו, ועש
  . )מ' בראשית כז(" ואת אחי� תעבוד"אבא   ול� אמר )כט' בראשית כז(" הוה גביר לאחי�" בר� אותי אהוו, י�עז

  

  )יט' בראשית לב("  לעבדך ליעקבואמרת"
כדי שלא יודע שלוח אליו הוא מכיר את עשו ושהוא שלא יראה את עצמו את השליח צוה שיעקב מ" ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה

א על השליח אל, יראההדורו� מחמת את לח לו ושלמלחמה ולכ� הוא  לקראתול� ואחיו השדע וייעקב עשו של
  . וכאילו אינו מכיר את עשו ולא יודע שהוא בדר� ,ש� משכנו של עשו, להראות את עצמו כאילו הוא בדר� לשעיר

  

  )ח' בראשית לה("  דבורה מינקת רבקהותמת"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמקשה ���וירא "הפסוק ובי� , )ז' בראשית לה( "ל%ל בית א%קרא למקו� אוי"הפסוק בי� מדוע נכנס פסוק שלפנינו , 

שהרי יעקב , בבת אחת ובמקו� אחדקרו שני� ייעני� שני פסיק בוא מהא ו הל)ט' בראשית לה(" עודלהי� אל יעקב %א
 ומתר� על? י� ובר� אותוקל%נראה לו האש� ו, "ל%אל בית %א"קרא למקו� , "ל%היא בית א "לוזלאו ובבבנה מזבח 

כי , " בכותאלו�"מקו� ההוא לרא וקיעקב ולכ� ,  אמורבקהשל  התומל במדרש שהדבר מרמז על "פי מה שאמרו חז
 �יעקב בכה א חייבי� לומר שאל. ש� המקו� עליואת שיקרא עד  הזקנה המינקתעל הוא בכי ואנקה לומר שהאי

  נגלה אליו ג� ולכ� ,  בשובותולראוולא זכתה לחר� ושלחה אותו , וה אותוהתאבל על אמו הצדקת אשר אהב
ברכו "ל ש"ז חאמרושעל זה . ) יא' כהבראשית(שעשה ליצחק אביו אחרי מות אברה� פי י� ובר� אותו לנחמו כקל%הא

ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית : "אפשר למצוא ראיה לכ� ממה שנאמר בהמש� ו.)סוטה יד( "ברכת אבלי�
ה שלחזו שכי היא , "אל אביו ואל אמו"ר על הכתוב לומהיה בחיי� היתה רבקה לו יאכי , )כז' בראשית לה(" הארבע

  .  הזוהגורמת לכל הטובההיא ולחר� אותו 
  

  )טז' בראשית לה(" ותלד רחל ותקש בלדתה"

זה ו, "ותקש בלדתה"אמר נ ואחר כ�, "ותלד רחל"אמר נבתחילה בפסוק ואומר שק יימד """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד
הי רחל בלדתה וי ויהי עוד כברת אר� לבא אפרתה ותקש"אוי כי בתחילה היה הכתוב צרי� לומר אינו הסדר הר

הכוונה היא א� נשי�  :)שבת לא(" לדת� על שלש עבירות נשי� מתות בשעת"ל " ומתר� שמה שאמרו חז."בהקשותה
תו זה מורה שאינו משו� ומ א� א� ילדו ואחר כ� נתקשו, שהוא הסכנה קוד� שילדו או בשעה שיוצא הולדאלו מתו 

שילדה אחר כלומר , "בלדתה ותקש"ואחר כ� כלומר בהתחלה ילדה , "ותלד רחל", הכתוב שאמר מה וזה. עבירהה
 דהיינו ,"ג� זה ל� ב�"מלבד שאת צדקת ש, שחטאת יאמרושמא  "אל תיראי" שאמרה המילדת  מהוזה. הולד שנולד

ותקרא שמו ב�  ויהי בצאת נפשה". הנשי� על עבירותשל ת ומיתה סוגמואינו , הב� בעול�הגיע כבר ילדת וכבר 
  . "אור� ימי� בימינה"ש, רחל  רמז לצדקת"ואביו קרא לו ב� ימי�. "צעריב�  "אוני
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