אני חומה – זו תורה
"וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים
לְ ָפנָ יו ֶאל ֵע ָׂשו ָא ִחיו
ַארְ ָצה ֵׂש ִעיר ְׂשדֵ ה
ֱאדֹום :וַ יְ ַצו א ָֹתם לֵ אמֹר
ֹאמרּון לַ אדֹנִ י לְ ֵע ָׂשו ּכֹה ָא ַמר ַעבְ ּדְ ָך יַ ֲעקֹב ִעם
ּכֹה ת ְ
לָ בָ ן ּגַ רְ ִּתי וָ ֵא ַחר ַעד ָע ָּתה" (בראשית לב ,ד-ה).
רק אם אין את קולו של יעקב אז ידי עשו שולטות
דרשו רבותינו (מדרש אגדה ,הובא ברש"י) עם לבן גרתי  - -וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ָּתרִ יד ָּופרַ ְק ָּת עֻ ּלֹו ֵמ ַעל ַצּוָ ארֶ ָך
ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים( .בראשית שם ,מ) ,אמר לו יצחק לעשו אם ראית יעקב
וצריך להבין ,עשו בא עם ארבע מאות איש גיבורי אחיך פורק עול של תורה מעל צוארו ,את יכול לו
יׁשב
"איׁש ָּתם ֵ
חיל במטרה לעשות חלילה שפטים ביעקב ובניו( ,פסיקתא פרשת תולדות) ,אבל אם יעקב ִ
ומה יעקב שולח לומר לעשו? "עשו ,דע לך  -עם א ָֹהלִ ים" (בראשית כה ,כז) ,אם קולו מהדהד בתורה
ובמצוות אין ידי עשו יכולות לשלוט.
לבן גרתי ,ושמרתי תרי"ג מצוות".
ונשאלת השאלה ,מה לו לעשו אם יעקב שמר לכן אמר לו יעקב לעשו" :דע לך אחי ,קיימתי את
תרי"ג מצוות או לא ,הרי הוא בא להילחם עמו כעת ,כל תרי"ג המצוות בבית לבן ולא למדתי ממעשיו
וכיצד יפחיד וירתיע אותו הבשורה ששמר יעקב הרעים ,כל מצווה שבאה לידי קיימתיה במסירות
תרי"ג מצוות ,מדוע טענה זו של יעקב תמנע ותעצור נפש ,ולכן אינך יכול עלי ,ואיני צריך לפחד ממך כלל
ועיקר!"
את עשו מלצאת נגדו למלחמה?
אדרבה להיפך ,אם שמר יעקב תורה ומצוות כנראה "אם הנך חושב שנחלשתי באמונה ,בתורה ,או
שלא עשה מילואים ולא התאמן באומניות לחימה ,בעשיית המצוות והידיים כבר ידי עשו  -אתה טועה,
ואם כן ודאי חושב עשו שיצליח במלחמה כנגד יעקב ,אע"פ שלבן ניסה למנוע אותי מעשיית המצוות לא
בפרט שעשו בא עם כל פמליא דיליהּ ,כֻ ּלָ ם ֲאחֻ זֵ י שמעתי בקולו ,לא הקלתי בקולו של יעקב ,אלא
ֶחרֶ ב ְמלֻ ְּמדֵ י ִמלְ ָח ָמה (שיר השירים ג ,ח) ,כולם בדרגת הקול נשאר חזק ועומד ,קֹול ּגָ דֹול וְ ֹלא יָ ָסף (דברים
אלוף ,אין אפילו אחד סגן אלוף או אלוף משנה ,ה ,יט) ,שמרתי תרי"ג מצוות ולא למדתי ממעשיו
אֹומרַ ,אּלּוף ְצפֹוַ ,אּלּוף ְקנַ זֵ ..אּלֶ ה הרעים של לבן ,ולכן צריך אתה לפחד ממני ,כיון
ַאּלּוף ֵּת ָימןַ ,אּלּוף ָ
שלא תוכל עלי!"
ּלּופי ֱאדֹום (בראשית לו ,טו-מג) ,כולם אלופים!
ַא ֵ
יְ דֵ י ֵע ָׂשו" (בראשית כז ,כב) ,כל זמן שקולו של יעקב
מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,אין ידי
עשו יכולות לשלוט בהם ,וכשאין קולו של יעקב
מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,הידיים
ידי עשו (בראשית רבה סה ,כ ,איכה רבה -פתיחות).

אלא רבותינו מבארים שהזכיר לו יעקב אבינו לעשו
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב וְ ַהּיָ דַ יִ ם
את מה שאמר יצחק אביהםַ :

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה ,פירחה בת רבקה

ולגופו של דבר ,כיצד לא השפיע על יעקב אבינו
חברתו של לבן הרשע ובניו ,הרי דרך ברייתו של
אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו
בזמן שישראל עוסקים בתורה ובמצוות -
וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו (רמב"ם דעות פ"ו
עושים רצונו של מקום ,אין שום אומה ולשון
ה"א) ,ואוי לרשע ואוי לשכנו (סוכה נו ע"ב).
יכולה עליהם (ילקוט שמעוני כי תשא רמז שצ"א) .גם
אלא אפשר להסביר זאת באופן שכלי ,אדם אומות העולם יודעים את הסוד הזה ,ולכן תחילת
מתפעל מהשני בזמן שחושב שהוא אדם גדול מלחמתם בבתי כנסיות ומדרשות לגרום שלא
וחשוב ,אך אם האדם השני אינו נחשב בעיניו,
ילמדו תורה ויתפללו.
הוא אינו מתפעל ממנו ולא לומד ממעשיו.
אך תהילות לא-ל ברוך הוא ,עם ישראל לא הקל
יעקב אבינו מעיד ש "וַ יְ ִהי לִ י" -לבן היה בעיניי בקולו של יעקב ,ולכן ידי עשו נכרתות ,וְ נָ ָקם
כמו "ׁשֹור וַ ֲחמֹור צֹאן וְ עֶ בֶ ד וְ ִׁש ְפ ָחה"  -הוא היה יָ ִׁשיב לְ ָצרָ יו וְ כִ ֶּפר ַאדְ ָמתֹו ַעּמֹו (דברים לב ,מג) ,ינקום
חשוב בעיני כמו שור וחמור ,עבד ושפחה ,ולכן ה' את נקמת דם ישראל השפוך ,בגאולת ישראל
לא למדתי ממעשיו! יעקב אבינו היה בז למעשיו השלימה ,בקרוב בקרובִּ ,תּפֹל ֲעלֵ ֶיהם ֵא ָימ ָתה
רֹועָך יִ ּדְ מּו ּכָ ָאבֶ ן (שמות טו ,טז) ,וְ ָׁשב
המושחתים של לבן הרשע ובני ביתו ולכן לא וָ ַפ ַחד ּבִ גְ דֹל זְ ֲ
למד והתפעל ממעשיו.
יַ ֲעקֹב וְ ָׁש ַקט וְ ַׁש ֲאנַ ן וְ ֵאין ַמ ֲחרִ יד (ירמיה ל ,י) ,אמן.

שבת שלום לכל בית ישראל
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הלכות ברכות -המשך דיני ברכת הטוב והמטיב על היין

א .מברכים הטוב והמטיב על כל
שינוי יין ,אפילו אינו יודע שהיין השני משובח יותר
מן הראשון ,ורק אם הוא יודע שהיין השני גרוע מן
הראשון אינו מברך עליו הטוב והמטיב( .מרן בש"ע סי'
קעה ס"ב).
ב .אם היה הראשון יין מבושל ,והביאו לו יין שאינו

מבושל ,מסתמא המבושל נשתנה לגריעותא ,הילכך
מברך על היין שאינו מבושל הטוב והמטיב .ואין
לברך הטוב והמטיב אלא אם כן יש אחר עמו ,שכן
משמע מנוסח הברכה הטוב לו והמטיב לחבירו ,ואף
אם אשתו ובניו עמו מברך הטוב והמטיב (מרן בש"ע שם
סעיף ד).
(כל הנ"ל מהספר חזו"ע ברכות עמוד ע"ח).

העלון מוקדש לעילוי נשמת
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל ,אליעזר בן רגינה ז׳׳ל  ,אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל ,רבקה בת אסתר ז׳׳ל  ,רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

