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ְזַר  " + ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יא' בראשית לב) "מכל החסדים קטנתי"

אדון אשר הוא ביחס לופחיתותו  שבוסרון יחעל מידת התבונן בתפלתו להשראוי לאדם  ,רבינו בחיילומד , מכאן
המלך שאמר דוד  מה וזה, ליואוטובותיו  'בוי חסדי היתבונן ברעל האדם לה. "עבדך את"יעקב  שאמרה מ זה, ועבד

על טובות מיטיב שהאדון  ,שהוא אדון לכל העולם', ה אני בדרכי מתבונן"מר ואכ. ('תהלים טז)" טובתי בל עליך"
אחר רק ו. מוטלת עליךה הובאיננה חטובתי , "בל עליך טובתי"הכוונה בו ז, חסד גמוראלא ב, העבד לא בחיוב

א ונה היוכה "האמת מכל"יעקב  שאמרומה . "הצילני נא"וכן אמר יעקב . צרכיוהמתפלל שיתבונן בכל זה ישאל 
ותרגם , "קשוט"אונקלוס בלשון לא תרגם לכך , רק בחסדאלא דין ה וחסדיו על האדם אינם ב"הקב תטובש, דיןל
לפי שמתנת הארץ הוא  "אמת". ומה שהזכיר הכתוב. "מכל חסדים ומכל הטובות" מרלוכ, "מכל חסדין ומכל טבוון"

תתן "פשט הכתוב  וזה. לאברהםעל כך נשבע ה כבר "משום שהקב, "אמת"היא במדת הליעקב ה "הקב שהבטיח
אבל . ונשבעת לו בזהחסד מצד ההארץ לאברהם היה את כלומר מה שנתת  ,('מיכה ז)" ליעקב חסד לאברהם אמת

 . לאברהם' הנשבע שמכח השבועה בדין קיבל את הארץ יעקב 
 

 (ל' לבבראשית " )זה תשאל לשמי למה"
ח והככל כי , לך תועלתשום בידיעת שמי אין הלוא " זה תשאל לשמי למה" המלאך שואל את יעקב ן"הרמבלפי 

זאת ל כבך א. אושיעךאם תהיה בצרה אני לא לא אענך ואני , לי בשמי אם תקראוגם , לבדב' הנמצאים אצל והיכולת 
הודה , שהיה שרו של עשו, המלאךשל "חזאמרו ו. הברכהאך הכתוב לא מפרש את , כי כן צוותיכעת ברך אותך א
 .ל-להמתין לו עד בית אלא רצה ון שיעקב כי. שקיבל מיצחקעל כל הברכות , שם ובעל כרחו ,יעקבל

 

  (י' בראשית לה)  "כי אם ישראל עוד יעקבשמך עוד יקרא  לא. שמך יעקבלהים -ויאמר לו א"

 בלאו עובר :אומר אליעזר רבי .'אברהם שמך והיה' שנאמר בעשה עובר אברם לאברהם הקורא כל :קפרא בר תני"
 קרא אהדריה דהדר התם שאני ?כי נמיה יעקב ליעקב הקורא מעתה אלא... 'אברם שמך את עוד יקרא ולא' שנאמר
 (.ברכות יג) "'יעקב יעקב ויאמר הלילה במראות לישראל להים-א ויאמר' דכתיב

יעקב אינו עובר  לישראלהקורא ואילו הקורא לאברהם אברם עובר בעשה הקדוש מדוע " אור החיים"שואל ה
אך עדיין נשאלת השאלה מדוע לא נלמד מיעקב  ,בגמרא שהכתוב עצמו קורא לו יעקבל "זאמנם תרצו ח ?בעשה

אצל . אברהםביחס ללשון הכתוב אצל  יעקבמהשוני בלשון אצל  ומתרץ שההבדל נובע? ונקרא לאברהם גם אברם
ללמדנו שיעקב הוא שמך הקבוע והשם שלכאורה נראה מיותר אלא שהוא בא " יעקבשמך "יעקב נאמר בתחילה 

מדוע  אך עדיין נשאלת השאלה. "שמך אברם"ואילו אצל אברהם לא נאמר  "יעקב"הוא בנוסף לשם " ישראל"
 "יעקב"לכן ו, האדםו של פשמעידים וקשורים לנשמות בני האדם על פי הידוע ש ץומתר ?בין אברהם ליעקב ההבדל

 ישנםו נההראשוהנפש  האבדאך לא " ישראל" תלהים הנקרא-רוח אפה סותוה הילאו, נפש שהיתה לושל השם הה ז
אצל מה שאין כן , ואין ראוי שיעקר שמו הראשון לחלוטין" יעקב"קרא יהשני ויכול הוא להגם וראשון גם ה

ל לקרות לו -הא הצוכן ל, אברםכי יש בכלל אברהם  ,שם הראשוןהלעילוי לא נעקר  שמואחר שינוי לגם ש "אברהם"
 ".אברם" "אברהם"בכלל  כיראשון השם ה לשעקירה בזה ואין , בתמידות אברהם
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  (ח 'בראשית לב)" ויירא יעקב מאד"
  (י"רש" )אחרים את הוא יהרוג אם לו ויצר ,יהרג שמא ויירא, ויצר ויירא"

שרבקה אמרה לו  "הכתוספת בר"מתרץ ה? מה שדאג שמא יהרג זה מובן אך מדוע ירא יעקב שמהא יהרוג, לכאורה
יהרג גם דבר יגרום לכך שיעקב הדאג שמא אחרי שיהרוג הוא את עשו הוא לכן , "למה אשכל גם שניכם יום אחד"

  . כפי נבואתה של רבקה אמו, באותו היוםהוא 
 

 (יב' בראשית לב" )הצילני נא מיד אחי"
נו רבי תבווכ. התפלל על צרת המןיעקב שלרמז  ,המןהם צילני נ׳א מ׳יד 'האשי התיבות שראמרו  דורשי רשומות

יעקב של ניצוץ רדכי היה מבש״ל גורי האר״י ז בופי מה שכת לנכון עוצדק מוהדבר ש "ל קדומיםחנ"א ב"החיד
ומוסיף רבינו שסופי התיבות של  .המןידו של מת עצמו א צילהיא לה, יד'א מ'צילני נ'בקשתו הוהוא בעצם , אבינו

בזה דאגו ו עם אברהם ויצחקיחד ב למדבהם ט״ו שנים ששל זכות על הרמז המ, בגימטריא י״ההצילני נא מיד זה 
 . הרשע מיד עשואותו ל יצת וזהזכות העתה רמז ש וגם. העולם תקייםהש

 

 (יד 'לבבראשית ) "ויקח מן הבא בידו מנחה"
קם שעצמו מאיזה רשע את צריך להציל צדיק כאשר והתגברות הדינים היא מנחה ההיות שש" נעם אלימלך"מבואר ב
עשה נקמה בנביאי הבעל בזמן הנביא עשה אליהו כן גם ל. הדינים היוצאים בעת מנחהאת עליו משרה הוא עליו אזי 

ה תבלבד הי ויוכל לעשות לו רע ולא זשלא הדינים על עשו את להשרות  ,ה גם כן כוונת יעקב במנחתותהי וז. ההוא
ו להצילו ליעים והיא אותיות מחנה שיהיו מחנות וכתות מלאכים מסי, היא אותיות מנוחה, גם שמנחהאלא נתו וכו

מכל מה  ופירושש, "ויקח מן הבא בידו מנחה"מה שאומר הכתוב  וזה. מנוחה ממנו יעקבל היהיכדי שמיד עשו אחיו 
 . ובזה הצליח נגדו נות הללוווכהכל חו ורשותו לרמוז במנחה את ובכ, שבידו

 

  (כא 'לבבראשית " )אולי ישא פני"

  (מה 'כחבראשית " )עד שוב אף אחיך ממך" "תולדות"על פי מה שנאמר בפרשת " פנים יפות"הפרש מ
 וכיון , "עד שוב אף אחיך ממך"לכן אומר הכתוב יעקב שנא את עשו מה שעשו יותר מאת היה שונא יעקב ש

 גם תבטל הרוגזו של עשו בזה את אמר כשיכפר פניו דהיינו שיבטל  ןלדורון ולמלחמה לככאן שיעקב נגש 
 תבטל התבטל רוגזי עליו אדע שכבר ה שהאראכש "אראה פניו"ובזה , "כמים הפנים אל פנים"רוגזו של יעקב 

 . עלי רוגזו של עשו
 

 (כז' לבבראשית ) "רכתניבאשלחך כי אם  ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא"

 שאז  "עלה השחר שלחני כי"ליעקב מר ואהוא , שרו של עשו שהמלאך היה היותהקדוש ש" אלשיך"מסביר ה
 היה הוא אם הסתפק יעקב המבאר שו. לילגבור עשתוכל ר אאין בזה כבוד ופחיצונים והשליטת זמן של ה עבר

 של  ושרשהיה או , 'לפני ה שירההזמן לומר שהגיע הוא משום  "עלה השחר כי"מר אשה ממלאך קדוש ו
  "לא אשלחך כי אם ברכתני"לו יעקב מר ואל אופן כב. שליטתוזמן  עברשאמר היה משום ש המעשו ו

 . ן הוא שעליו להודות בכךדיהבעל  עשו שהואו של אם הוא שרו, אביושקיבל מברכות את השיקיים לו  ונהוכשה
 גם מלאך קדוש הוא  ואם. הברכה שהתקבלה בעברעל קיום מדובר כי  "תברכני"אמר  ולא "ברכתני" מראלכן 

 .יעקבל רוברכתו תעז
 

  (כח 'לבבראשית ) "להים ואנשים ותוכל-אכי שרית עם "

אפילו כשהוא מדבר עם בני  ,ה"קביש אדם שהוא דבוק תמיד בש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר 
הוא מדבר עם בני אדם ר הוא שאאבל כ, בעת שעוסק בעבודתו ובתורתו ובמצותיוה "בקויש אדם שהוא דבוק ב, אדם

-כי אם ישראל כי שרית עם איאמר עוד שמך לא יעקב "מה שאומר הכתוב  וזה. בוראבמחשבתו את אינו יכול לדבק 
" ותוכל", "להים ואנשים-עם א"וזהו , להים אפילו כשאתה מדבר עם בני אדם-שאתה דבוק באמשום כלומר , "להים

 . ה"קבהעם מחשבתך את לדבק אתה מצליח 
 

 (יג' לדבראשית ) "במרמה אביו חמור ואת שכם את יעקב בני ויענו"

עצמם את  מצות  לא יקבלו עלאת עצמם מתוך מחשבה שהם שימולו שבני יעקב דרשו מבני שכם " ספורנו"אומר ה
אשר  וידברו"ומה שנאמר . כךאנשי עירם ללשכנע את יקבלו עליהם עדיין יהיה להם קושי ן כהם וגם אם  .המילה

אחרי שטמא  עתלוונטיות כלא היו רשכם ואביו הציעו להם הנדיבות שכל ההצעות וההבטחות כוונה היא שה, "טמא
 .אתנן זונהצורה של כאת אחותם והדבר נשמע 
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