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ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח 
ָאִחיו )בראשית לב, ד(.

אלו  היו  האם  נחלקו  המפרשים 
אנושיים  שליחים  או  ממש  מלאכים 
המכונים 'מלאכים', אולם בין לדעה זו 

ובין לדעה זו, עלינו 
מה  מפני  להבין 
יעקב  שלח 
לעשו  מלאכים 
במשך  הרי  אחיו. 
מעשרים  למעלה 
שהה  הוא  שנה 
העלה  ולא  בחרן, 
לשלוח  דעתו  על 
מאומה,  לעשו 
נזכר  כן  ומדוע אם 
לו  לשלוח  עתה 

מלאכים?

להתבונן  יש  הדברים  את  ליישב  כדי 
בכל השתלשלות האירועים: 

שלאחר  מסופר,  הישר"  ב"ספר 
שיעקב ולבן כרתו בניהם ברית והקימו 
גל-עד לסימן שלא יעברו אחד לעבר 
מזעפו  נח  לא  לבן  למלחמה,  השני 

ועדיין ביקש להרע ליעקב. 

אמר:  לבן  אומנם 
"ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה 
ָאִני  ִאם  ַהַּמֵּצָבה 
ֵאֶליָך  ֶאֱעֹבר  ֹלא 
ְוִאם  ַהֶּזה  ַהַּגל  ֶאת 
ַתֲעֹבר  ֹלא  ַאָּתה 
ַהֶּזה  ַהַּגל  ֶאת  ֵאַלי 
ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה ַהֹּזאת 
לא,  )בראשית  ְלָרָעה" 
אין  אבל  נב(, 

ברשע,  להאמין 
שבידו האחת נותן 
ובידו  שלום, 
השניה שולף את חרבו ומבקש לצאת 
למלחמה. כזו היא כריתת הברית של 

הרשעים!

כי  הרמב"ן  "מלמדנו 

לאבות  שקרה  מה  כל 

לבנים,  לקרות  עתיד 

להתבונן  עלינו  ולכן 

וללמוד  במקרים הללו 

מהם לקח לחיינו אנו".

קשה באימונים - קל בקרב

קשה באימונים - קל בקרב
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כאשר יעקב הגיע לחרן, חלה על לבן 
רב,  לעושר  זכה  שבעקבותיה  ברכה, 
ולאחר שיעקב עזב את חרן, חזר לבן 
שבעת  כיון  מנכסיו,  נקי  ויצא  לעוניו 
שיצא לרדוף אחר יעקב, באו שודדים 
לביתו ונטלו את כל רכושו. ללמדנו, כי 
בזכות  ורק  אך  ללבן  באה  הברכה  כל 
בביתו,  ששהה  והצדיק  חכם  התלמיד 
"ִּכי  ללבן:  אמר  עצמו  שיעקב  וכפי 
ָלֹרב  ַוִּיְפֹרץ  ְלָפַני  ְלָך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְמַעט 

ַוְיָבֶרְך ה' ֹאְתָך ְלַרְגִלי" )שם ל, ל(.

לאחר שלבן נפרד מיעקב ושב לביתו, 
היה עליו להאמין בה' יתברך ולהבין כי 
כל הברכה באה לו רק בזכות יעקב. אך 
בעור,  בנו  את  לבן  שלח  זאת  במקום 
שילכו  אנשים,  עשרה  עוד  עם  יחד 
לעשו ויאמרו לו: ''כה אמר אחי אמך, 
אשר  את  השמעת  בתואל,  בן  לבן 
אלי  בא  אשר  אחיך,  יעקב  לי  עשה 
לקראתו  ואצא  וריק,  ערום  בתחילה 
ואביא אותו אל ביתי ואתן לו את שתי 
ויברך  שפחותי,  ואת  לנשים  בנותי 
אלוקים אותו לרגלי ויפרוץ מאוד, ויהי 
לו בנים ובנות וגם צאן ובקר וגמלים... 
אותי,  ויעזוב  חילו,  עצום  כי  כראותו 

בניו  ואת  נשיו  את  וישא  ויברח,  ויקם 
על הגמלים. ועתה הנה עזבתיהו בהר 
וכל אשר לו, לא חסר  יבוק, הוא  נחל 
אליו,  ללכת  נפשך  את  יש  אם  דבר. 
תאווה  כאשר  ועשית  תמצאהו  ושם 

נפשך'' )ספר הישר(.

שיעקב  בכך  עשו  נזכר  שעה  באותה 
לקח ממנו את הבכורה ואת הברכות, 
עשק  שיעקב  בכך  די  'לא  והתרתח: 
דודי  גם את  רימה  הוא  ועכשיו  אותי, 
את  בו  לנקום  חייב  אני  לבן?  היקר, 
כשהוא  עכשיו,  לבן.  ונקמת  נקמתי 
ילדיו  עם  אותו  לתפוס  אוכל  בדרך, 

ולעשות בו כליה!' 

הולך  עשו  כי  ליעקב  נודע  כאשר 
לקראתו וארבע מאות איש עמו, הוא 

נקט בשלוש דרכים: 

ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני  תפילה, כפי שנאמר: 
דורון,  יב(.  לב,  )בראשית  ֵעָׂשו"  ִמַּיד  ָאִחי 
כפי שנאמר: "ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה 
ְלֵעָׂשו ָאִחיו" )שם, יד(, וזאת כדי למצוא 
דרך של אחווה, אולי נותר בליבו של 
כל  ואם  אחיו.  על  רחמים  מעט  עשו 
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יתפייס,  לא  ועשו  יועיל,  לא  זאת 
שנאמר:  כפי  למלחמה,  יעקב  התכונן 
ַהֹּצאן  ְוֶאת  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ֶאת  "ַוַּיַחץ 
ַמֲחנֹות"  ִלְׁשֵני  ְוַהְּגַמִּלים  ַהָּבָקר  ְוֶאת 

)שם, ח(. 

ראש  הרכנת  של  בדרך  הלך  יעקב 
ושלח את המלאכים לומר לעשו: "ִעם 
ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה" )שם, ה( וכפי 
שר  נעשיתי  "לא  רש"י:  שמבאר 
לשנוא  כדאי  אינך  גר,  אלא  וחשוב 
'הוה  שברכני  אביך  ברכות  על  אותי 
גביר לאחיך', שהרי לא נתקיימה בי". 

מחמת  אותי?  רודף  אתה  מדוע 
הברכות שנתן לי אבא? הרי אבא אמר 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמַּטל  ָהֱאֹלִקים  ְלָך  "ְוִיֶּתן  לי: 
ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ... ֱהֵוי ְגִביר ְלַאֶחיָך" )שם 
כז, כח-כט(, ובפועל לא רק שלא נעשיתי 

גביר, אלא הייתי עבד אצל לבן. במשך 
ולא  חמי  את  עבדתי  שנה  עשרים 
נעשיתי שר ושופט. לעומת זאת אתה 
אדון.  ונעשית  במקומך  נשארת 
ומאחר והברכות לא התקיימו בי, אין 

לך כל סיבה לרדוף אותי. 

ולא זו בלבד, אלא "ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור 

ְוִׁשְפָחה" )לב, ו(, אני כמו כל  ְוֶעֶבד  ֹצאן 
של  שנה  עשרים  שלאחר  אחר  אדם 
עבד  צאן,  מעט  לו  יש  קשה,  עבודה 
סיבה  כל  לך  אין  שכך  וכיון  ושפחה. 

לבקש להרוג אותי.

ואמרו  המלאכים  באו  מכן  לאחר 
ְוַגם  ֵעָׂשו  ֶאל  ָאִחיָך  ֶאל  "ָּבאנּו  ליעקב: 
ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו" 
אומר  "שהיית  רש"י:  ופירש  ז(,  )לב, 

כעשו  עמך  נוהג  הוא  אבל  הוא,  אחי 
הרשע, עודנו בשנאתו", עדיין מבקש 

הוא להורגך!

כי  אמרו,  ט(  לך  לך  פרשת  )תנחומא  חז"ל 
מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשי 
נועד   - עשו  ויעקב  יצחק  שאברהם, 
וללמדנו  הבאים  לדורות  סימן  להוות 

את הדרך הנכונה.

וכתב הרמב"ן )בראשית יב, ו(: "אומר לך 
כלל תבין אותו, בכל הפרשיות הבאות 
בענין אברהם, יצחק ויעקב, והוא ענין 
קצרה  בדרך  רבותינו  הזכירוהו  גדול, 
סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו: 
בסיפור  הכתובים  יאריכו  ולכן  לבנים, 
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ושאר  הבארות  וחפירת  המסעות 
המקרים. ויחשוב החושב בהם כאילו 
הם דברים מיותרים אין בהם תועלת. 
כי  העתיד,  על  ללמד  באים  וכולם 
משלושת  לנביא  המקרה  יבוא  כאשר 
האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא 

לזרעו".

מה  להקשות,  אנו  יכולים  לכאורה 
רצתה התורה ללמדנו בכל המאורעות 
חפירת  כגון  האבות,  עם  שאירעו 
ביעקב  עשו  של  מלחמתו  הבארות, 
וכיוצא בזה. על כן מלמדנו הרמב"ן כי 
לקרות  עתיד  לאבות  שקרה  מה  כל 
במקרים  להתבונן  עלינו  ולכן  לבנים, 

הללו וללמוד מהם לקח לחיינו אנו.

פרשת וישלח מלמדת אותנו את דרכי 
ההתגוננות של יעקב אבינו כנגד עשו, 

ומכאן  ומלחמה.  דורון  תפילה  שהן 
עלינו ללמוד שכאשר בא עלינו חלילה 
בתפילה.  להרבות  יש  בתחילה  אויב, 
לאחר מכן עלינו לנסות לפייסו ולכרות 
היתה  לא  ואם  שלום.  ברית  עימו 
את  להכין  עלינו   - זאת  בכל  תועלת 
עצמנו לקראת מלחמה וקרב פנים אל 

פנים. 

שלא  הוא,  העיקרי  הלימוד  אולם 
הועילו ליעקב לא המנחה ולא הקרבות, 
פרי.  שנשאה  היא  התפילה  רק  אלא 
בהעלותך  פרשת  )ספרי  חז"ל  שדרשו  וכפי 
סט(: "וישקהו - נקוד עליו שלא נשקו 

בכל ליבו, רבי שמעון בן יוחאי אומר: 
ליעקב,  שונא  שעשו  בידוע  הלכה, 
אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו 
בזכות  אירע  זאת  וכל  ליבו".  בכל 

תפילתו של יעקב.
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ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח 
)בראשית  ֱאדֹום  ְׂשֵדה  ֵׂשִעיר  ַאְרָצה  ָאִחיו 

לב, ד(.

הזוהר הקדוש )כרך א פרשת וישלח קסו ע"א( 
התקשה, מדוע יעקב מעורר את הדוב 
 – שעיר  בהר  לו  יושב  עשו  מרבצו? 

הנח לו להמשיך לישון שם 

אלא, אומר הזוהר הקדוש, יעקב ידע 
כיבוד  מצות  על  מאוד  מקפיד  שעשו 
אב ומעולם לא הרגיז את אביו. לפיכך 
שיצחק  ההזדמנות  את  לנצל  רצה 
עדיין חי כדי לנסות להתפייס עם עשו. 
בחיי חיותו של יצחק קיים סיכוי שעשו 
יסכים להתפייס עימו ולא להורגו, כדי 
שלא לצער את יצחק. אחרי פטירתו – 

לא יהיה כל סיכוי לפייסו! 

כותב ה"אור החיים" הקדוש:

"או ירצה שנתכוון להקדים לשלוח הוא 
שלוחיו קודם שידע עשו מהזולת כי בא 
)שם( קדמהו  ז''ל  על דרך אומרם  יעקב 

לשלוח  בחר  כן  על  אשר  וכו'  לרשע 
להליכה  יצטרכו  שלא  המלאכים 
ובמקום שהם שמה יעשו שליחותם כי 
כל העולם כארבע אמותם, והוא אומרו 
'וישלח מלאכים' הטעם 'לפניו אל עשו' 
וגו' פירוש הם עודם עומדים לפניו והם 
הגם  אחיו  עשו  אל  שליחותם  עושים 
שהוא במקום רחוק, והוא אומרו 'ארצה 
לא  כי  לארץ  אמר  לא  ולזה  שעיר', 
יצטרכו ללכת אלא יחזרו פניהם וידברו 
לו  ויחזירו  יעמודו  ובמעמדם  עשו  עם 

התשובה,והבן".

ה"אור החיים" הקדוש מבאר, שיעקב 
שליחיו,  את  ולשלוח  להקדים  בחר 
ִמְּדַבר בואו, על דרך  ֵיַדע  לפני שעשו 
אומרם ז"ל )בראשית רבה עה, א(: "קדמהו 
'ַקְּדָמה  יג(:  יז,  )תהלים  שנאמר  לרשע, 

ָפָניו ַהְכִריֵעהּו'".

שלח  שלפיכך  ומבאר,  מוסיף  והוא 
שהללו  משום  ממש,  מלאכים  יעקב 
מיד,  שליחותם  את  לבצע  יכולים 
כארבע  כולו  העולם  כל  שהרי 

היסוד הגדול
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אמותיהם הוא ובכוחם להגיע מיד אל 
מיד  תשובתו  את  להביא  ושוב  עשו, 

אל יעקב. 

זאת ועוד, יעקב לא הסתפק בהודעה 
אלא  המלאכים,  ידי  על  מוקדמת 
הוסיף ושלח מנחה מקדימה ומכובדת, 
לעשיר  אחד  ברגע  עשו  את  שהפכה 
בהמות,  ושמונים  מאות  חמש  גדול. 
שעיר  "שעיר",  כמניין  "ֹּתֶקף",  כמניין 
שיכולים   – ונקבות  זכרים  לעזאזל! 
ּוְלִהְתַרּבֹות! מנחה כזאת עשו  לצמוח 
לא קיבל בחייו! בל נשכח כי בימי קדם 
היו בהמות כאלו משמשות לכל צרכי 
משאות  לנשיאת  לחרישה,   - האדם 

ועוד.   

עשו,  מפני  חושש  אבינו  יעקב  ועדיין 
ומשום כך מתפלל להשי"ת: "ַהִּציֵלִני 
ָאֹנִכי  ָיֵרא  ִּכי  ֵעָׂשו  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא 
מלמדנו  ובזה  יב(,  לב,  )בראשית  ֹאתֹו" 
יעקב אבינו יסוד גדול: גם כשיש לאדם 
שהיתה  זו  כמו  מפורשת,  הבטחה 
כח,  )בראשית  השי"ת  לו  שאמר  ליעקב, 
ְּבֹכל  ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך  ָאֹנִכי  "ְוִהֵּנה  טו(: 

ָהֲאָדָמה  ֶאל  ַוֲהִׁשֹבִתיָך  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר 
ַהֹּזאת – מכל מקום צריך עדיין תפילה! 

עצמו  את  אדם  ימנע  אל  לעולם 
מלהתפלל. 
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כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו – אין פחד בליבו 
ַלאֹדִני  ֹתאְמרּון  ֹּכה  ֵלאֹמר  ֹאָתם   ַוְיַצו 
ָלָבן  ִעם  ַיֲעֹקב  ַעְבְּדָך  ָאַמר  ֹּכה  ְלֵעָׂשו 

ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה )בראשית לב, ה(.

לאחר שפעל לצורך "דורון ותפילה", 
גם  עצמו  את  אבינו  יעקב  הכין 

למלחמה.

גרתי",  לבן  "עם  לעשו:  אומר  יעקב 
לבן  עם  היטב  להסתדר  הצלחתי 
הצליח  לא  הוא  והרשע,  הרמאי 
ולפגוע בי. עליך ללמוד  לעשוק אותי 
תוכל  לא  אתה  שגם  עשו,  לקח,  מכך 

להרע לי!

יושב  תם  "איש  יעקב  מדבר  כך 
אוהלים"?

אכן, יעקב אומר לעשו: "עם לבן גרתי 
ותרי"ג מצוות שמרתי", אני לא פוחד 
התורה  בכוח  בעולם.  אדם  משום 

והמצוות אנצח את כולם! 

ומה היה בסוף?

יעקב מגיע אל בית אביו )לה, כז(: "ַוָּיֹבא 

ִקְרַית  ַמְמֵרא  ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ַיֲעֹקב 
ָהַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון"

ושתים  עד אותה עת, במשך עשרים 
שנה, שכן לו עשו במקום. הוא בנה לו 
וילות עם מדשאות סביב, ועם מתקני 
שעשועים לילדים. היו לו נשים ובנים 
שכולו  גדול  צבא  וגם  ונכדים, 
תת  או  אלוף  סגן  אפילו  "אלופים", 
כולם  ביניהם,  היה  לא  אחד  אלוף 

אלופים.

יעקב אבינו מגיע עם הילדים הקטנים, 
ֵעָׂשו ֶאת  "ַוִּיַּקח   - ומה קורה פתאום? 
ָּכל  ְוֶאת  ְּבֹנָתיו  ְוֶאת  ָּבָניו  ְוֶאת  ָנָׁשיו 
ָּכל  ְוֶאת  ִמְקֵנהּו  ְוֶאת  ֵּביתֹו  ַנְפׁשֹות 
ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ 
ָאִחיו"  ַיֲעֹקב  ִמְּפֵני  ֶאֶרץ  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  ְּכָנַען 

)בראשית לו, ו(. 

שעיר,  להר  לו  מסתלק  הרשע  עשו 
הוא אדום, ויעקב אבינו ובני משפחתו 
פחד  כל  ללא  במקומם,  לבטח  ישבו 

וחשש.

פרשה למעשה



8

פרשה למעשה

זה יעקב אבינו! 

מכלום,  לפחד  לא   - הדרך  היא  וכך 
ומי  מסתלקים.  כולם  בסוף  שהרי 

יישאר בסוף? יעקב אבינו!

בה  שרבו  תקופה  היתה  ראדין  בעיר 
בעלי מחלוקות, שהיו מרימים ידיהם 
זה על זה. שמע על כך ה"חפץ חיים", 
עמד על הבימה בבית הכנסת, והכריז: 
"רבותי, אנחנו גוזרים בגזירת התורה, 
יהיה  חברו  את  שיכה  אדם  שמהיום 
נתון בחרם גמור, עד שישוב מרעתו".

מחמת  מה,  לזמן  הארץ"  "ותשקוט 
אותה הכרזה תקיפה, אך יום אחד קם 

אדם אחד אלים, והכה את רעהו. 

פחדו  כולם  אך  ושמעו,  ראו  אנשים 
יבוא עליהם אותו אחד,  לספר, שמא 
ויתקיים בהם "ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו 

ַּבחֹול" )שמות ב, יב(.

אך הגיעו הדברים לפני ה"חפץ חיים", 
"רבותי,  ואמר:  הבימה,  על  ועמד 
ולא  שוטרים  לו  אין  עולם  של  ריבונו 
אלים,  אדם  לא  אני  אלימים.  אנשים 

אבל מה שאני יכול לעשות אני חייב, 
כי כך פסקנו. ועל כן, אותו גבר אלים 
יחזור  כן  אם  אלא  בחרם,  נתון  הריהו 

בתשובה!"

הזדעזעו כולם ופחדו פחד גדול, שמא 
זעמו  לכלות  אלים  בריון  אותו  יבוא 

ברב הקדוש. 

שמע אותו אדם שה"חפץ חיים" עשה 
רץ... לבקש מחילה.  ומיד  עליו חרם, 
שבו  מהאדם  מחילה  ביקש  תחילה 
ה"חפץ  אל  מיהר  מכן  ולאחר  פגע, 
ארץ,  בדרך  לפניו  והתנצל  חיים" 

וביקש להתיר את החרם.

יז(:  א,  )דברים  לדיינים  מיוחד  ציווי  יש 
ַהִּמְׁשָּפט  ִּכי  ִאיׁש  ִמְּפֵני  ָתגּורּו  "ֹלא 

ֵלאֹלקים הּוא".

המבורג  בעיר  אירע  ידוע  מעשה 
שבגרמניה:

חכם  תלמיד  שהיה  העיר,  של  הדיין 
וראשי  עולמו,  לבית  נפטר  מופלג, 
בכל  מחונן  דיין  אחר  חיפשו  הקהילה 
מידה טובה, כיאה לקהילתם החשובה. 
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דיין  נמצא  רבים  חיפושים  לאחר 
שגמרו עליו את ההלל בהיותו מבריק 
עניין  בכל  וחקרן  וזכרן,  ידען  ושנון, 
ועניין לעומקו. אך חיסרון אחד היה בו 

- הוא היה צעיר לימים.

החליטו  פשוטים  לא  היסוסים  לאחר 
בקהילתם  כדיין,  עליהם  לקבלו 

המעטירה.

בשעה טובה הגיע הדיין החדש לעיר 
המבורג, אך עוד טרם הספיק להשיב 
את נפשו בבית אשר העמידו לרשותו, 
התייצבה מולו אישה וביקשה: "אנא, 

רבי, עשה עמי דין צדק!"

נשיא  כי  התלוננה  אישה  אותה 
מוכן  ואינו  כסף,  לה  חייב  הקהילה 

לשלם את חובו.

בעל  היה  הקהילה  שנשיא  לדעת,  יש 
ממונה  היה  הוא  הדעה.  ובעל  המאה 
והמביא,  המוציא  הקהילה,  כספי  על 
התומך והתורם, והוא היה גם הממנה 

את הדיינים.

הרב היה עדיין עייף ויגע מן הדרך, אך 
הדיון  את  לזרז  בו  הפצירה  האישה 
בעניינה, מאחר ואותו כסף שחייב לה 

בגדר  כמעט  הריהו  הקהילה,  נשיא 
פיקוח נפש עבורה.

קרא הרב לשמש ואמר לו: "לך ואמור 
לנשיא הקהילה שהוגשה נגדו תביעה, 

והוא מוזמן לבוא כעת לדין תורה".

הרי  גופו.  בכל  לרעוד  החל  השמש 
את  לשלום  לברך  אפילו  מעז  אינו 
ואיך  מעמדו,  מחמת  הקהילה,  נשיא 

יצווה עליו לבוא לדין תורה?!

אמר לו הרב: "מה לך רועד? קום ולך 
שהוריתיך,  כפי  לו  ואמור  הנשיא  אל 
להחליפך  עלינו  יהא  שלא  כדי 

באחר..."

קם השמש בברכיים כושלות והלך עד 
ביתו של הנשיא, אך לא הצליח לדפוק 
על הדלת. עמד בחוץ והתפלל: "ריבונו 
האיש  את  לפני  נא  הקרה  עולם,  של 

הזה, שיצא מחוץ לביתו..."

מייד כאשר סיים השמש את תפילתו, 
הבחין בו נשיא הקהילה, ושאלו: "מה 

אתה עושה פה?"

והוא  השמש,  את  תקף  קשה  גמגום 
הצליח להוציא מפיו רק את המילים, 
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"הדיין... הרב..." 

נשיא  שאל  אותך?"  שלח  "הדיין 
הקהילה. "ומה רוצה הדיין?"

"יש אשה אחת".. אמר בלחש. 

"נו, אמור כבר, מה ביקש הדיין?"

ללחוש.  השמש  הצליח  תורה",  "דין 
האישה,  יבוא...  שכבודו  אמר  "הדיין 

היא תובעת..."

"ככה?" השיב נשיא הקהילה, "אמור 
לו שעכשיו אין לי זמן לבוא. כשיהיה 

לי זמן, אבוא".

חזר השמש אל הדיין ואמר לו: "הייתי 
והוא אמר שאין  נשיא הקהילה,  אצל 

לו זמן לבוא עכשיו".

אמר הדיין לשמש: "לך שוב אל ביתו 
תורה  לדין  לבוא  שעליו  לו  ואמור 

עכשיו, לא לאחר זמן!"

רועד ואובד עשתונות בא השמש אל 
נשיא הקהילה.

"כן, מה בפיך? מה רוצה הרב?"

עומד  שהדיון  להודיע,  אמר  "הדיין 
לבוא  צריך  וכבודו  עכשיו,  להתחיל 

עכשיו. ממש עכשיו".

נשיא  בו  נזף  הזה?"  העניין  "שוב 
הקהילה, "כבר אמרתי לך שאין לי זמן 
והודע  לך  עכשיו.  אבוא  ולא  כרגע, 

דבר זה לדיין!"

את  לו  ומסר  הדיין,  אל  השמש  חזר 
דברי הנשיא.

אחרונה  פעם  "לך  הדיין:  לו  אמר 
לנשיא הקהילה ואמור לו, שאמנם אין 
לי שוטרים, אבל יש לי שלוש אותיות 
אותיות  שלוש  משוטרים.  רב  שכוחן 
מיד  יתייצב  לא  אם  ם.  ר.  ח.  הן  אלו 

בבית הדין, אטיל עליו חרם!"

השליח המסכן דפק שוב על דלתו של 
נשיא הקהילה התקיף. 

"עוד לא גמרנו עם זה?" זעף הנשיא.

השמש  אמר  אבדתי,  אבדתי  כאשר 
ולנשיא הקהילה אמר בשפל  לעצמו, 
לו  אין  שאומנם  אמר,  "הדיין  קול: 
משוטרים.  יותר  לו  יש  אבל  שוטרים 
הוא אמר שישים את כבודו בחרם..." 

מה??? 
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מיהר נשיא הקהילה, לבש את מעילו 
היקר וצעד עם השמש אל בית הדין.

הדין,  בית  לחדר  שנכנס  ברגע  מיד 
גדול  בקול  הקהילה  נשיא  הכריז 
ובפנים מאירות, "מזל טוב! מזל טוב, 

כבוד הרב!" 

גדולה,  תמיהה  תמהו  הנוכחים  כל 
לא  כאן  "אין  להסביר:  מיהר  והנשיא 
תביעה ולא דין תורה. אני שלחתי את 

כביכול,  תביעה,  נגדי  להגיש  האישה 
כדי לראות אם על אף גילו הצעיר של 
מבלי  אמת  דין  לדון  הוא  יכול  הרב 
לשאת פנים ומבלי לגור מפני איש. אם 
היה מתברר שהרב חושש וירא מפני 
לעזוב  מבקשו  הייתי  הקהילה,  נשיא 
כולנו  את משרת הדיינות בעירנו. אך 
רבנו,  הוא  גדול  שאדם  לדעת,  נוכחנו 
ירבו דיינים כמוהו בישראל, ומודה אני 

לה' שזכינו בדיין כמוהו".

רק אל תשאל שאלות

ְׁשֶמָך  ָּנא  ַהִּגיָדה  ַוֹּיאֶמר  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַאל 
ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי )בראשית לב, 

ל(.

התעניינותו  פשר  מה  תמוה,  לכאורה 
של יעקב בשמו של המלאך?

סתם  שאל  לא  אבינו  שיעקב  אלא, 
סוד  מה  לדעת  ביקש  יעקב  לשמו. 
הוא  איך  מלאך?  אותו  של  הצלחתו 

מצליח לנצח? כיצד הוא יכול לכבוש 
הוא  במה  האדם?  בני  לבבות  את 

מפתה אותם?

"ָלָּמה  ענה לו המלאך, שרו של עשו: 
ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי" – השם שלי הוא 'אל 
בוא  שאלות,  תשאל  אל  תשאל'... 
יותר מדי. סמוך עלי  אחרי, בלי לדבר 

שיהיה לך טוב... רק אל תשאל!
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יודע היטב, שאם יתחילו לחקור  הוא 
ועד  שלו  הרמאות  את  יגלו  ולשאול, 
מהרה יראו שאין בו כלום. כאותו בור 
העידה  שעליו  יוסף,  נזרק  שלתוכו 
התורה "ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים" )בראשית 
בו אבל  וביארו חז"ל "מים אין  לז, כד(, 

נחשים ועקרבים יש בו" )בראשית רבה פד, 
טז(.

הוא  לשמו,  לברר  מישהו  כשמתחיל 
מיד משתיק אותו – 'אל תשאל לשמי' 
אחרי  בוא  שאלות,  תשאל  אל  רק   –

בלי לדבר, ואני אתן לך את הכל...

זהו שרו של עשו!

סוגה  אינה  שדרכו  בעצמו  יודע  הוא 
וחוסר  הערפל  נכונה.  ואינה  בשושנים 
הברירות - הם כוחו. באמצעותם הוא 

גורר את האנשים אל הטומאה. 

זו  אם מישהו חושב ברצינות על דרך 
ומתבונן בה, הוא מגיע מהר מאוד ל- 
ּוְלָבבֹו  ִיְׁשָמע  ּוְבָאְזָניו  ְבֵעיָניו  ִיְרֶאה  ''ֶּפן 
ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו" )ישעיה ו, י( ועוזב את 

הרע לנצח. 

ג'ף היה בחור אמריקאי שלמד לקראת 
בארצות  באוניברסיטה  שני  תואר 
ועמד  גויה  אישה  פגש  הוא  הברית. 
בו  חלפה  אולם  איתה,  להתארס 
מחשבה, שמאחר ובלאום שלו נכתב 
שהוא  שלפני  הראוי  מן  יהודי,  שהוא 
עם  את  לבקר  ילך  גויה,  עם  מתחתן 
פעם  ויראה  ישראל,  בארץ  ישראל 

אחת בחייו את עמו ואת מולדתו. 

המערבי,  לכותל  לארץ,  הגיע  הוא 
כאתאיסט  הכותל.  אבני  מול  ועמד 
דת  בשום  מאמין  שאינו  גמור, 
היתה  לא  קיום שהוא,  לכל  ומתכחש 
כל  למרות  להתרגש.  סיבה  שום  לו 
היו  לא  בפירוש  שמולו  זאת, האבנים 
ראה  הוא  אבנים.  סתם  לו  נראות 
בוכים,  מולן,  מתפללים  אנשים 
רבה...  שמיה  יהא  אמן  צועקים 

העוצמה שמולו הבהילה אותו.

אומר:  עצמו  את  מצא  הוא  פתאום 
חי  שאתה  עליך  אומרים  "אלוקים, 
אבל  בזה,  האמנתי  לא  מעודי  וקיים. 
את  תציג  נכון  זה  שאם  רוצה  הייתי 

עצמך לפניי". 
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יד  פתאום  כשהרגיש  סמרו  שערותיו 
מונחת על כתפו. 

הסתובב בחדות – "מי זה?"

"סליחה, סליחה", אמר לו בחור אחד. 

"מה רצית ממני?"

את  לך  להכיר  רציתי  פשוט  "אמ... 
האלוקים. כמובן, רק אם אתה רוצה... 
יש לנו כאן, לא רחוק, מכון. אתה יכול 

לבוא".

ג'ף נדהם. רק הרגע דיבר עם אלוקים 
בא  ופתאום  עצמו,  את  שיציג  וביקש 
את  להכיר  לו  ומציע  הזה  הבחור 

האלוקים...

אותו בחור היה אחד מתלמידי ישיבת 
"אש התורה" שמול הכותל המערבי. 
וכל  ואנגלים  אמריקאים  של  ישיבה 
דת  מכל  רחוקים  שהיו  יהודים  מיני 
ודין, וכמעט עמדו להתחתן עם גויות, 
זצ"ל,  ויינברג  נח  רבי  הישיבה,  וראש 
והצליח  עבורם  נפשו  את  מסר 

להשיבם תחת כנפי השכינה. 

ג'ף  של  פניו  את  קיבל  ויינברג  הרב 
בחביבות, החל לדבר איתו והטעין בו 

מה  לו  נודע  בחייו  לראשונה  אמונה. 
נשאר  הוא  יהודי.  להיות  פירוש 
בישיבה לפרק זמן של כמה שבועות, 
התורה  עם  הכרות  עשה  במהלכם 

הקדושה ועם מצוותיה.

לחזור  הזמן  שהגיע  החליט  לבסוף 
נתקל  הוא  העתיקה  בעיר  הביתה. 
שלא  היה  יכול  ולא  יהודייה,  בבחורה 
להתפעל מן הצניעות שלה. הוא נשא 
עיניו לשמיים ואמר: "ריבונו של עולם, 
לי  והסבירו  קיים  שאתה  אומרים 
ממך,  מבקש  אני  הכל.  יכול  שאתה 
אנא תזכה אותי שאתחתן עם בחורה 

כזו!"...

בית  חיפש  הברית  לארצות  כשחזר 
השבתות  באחת  בו.  להתפלל  כנסת 
נערך במקום קידוש. הוא השתתף בו, 
אותה  את  שוב  רואה  הוא  ולפתע 
בחורה מארץ ישראל... זה היה כל כך 
שחשב  עד  שוב,  בה  לפגוש  מוזר 
ניגש  לבסוף  בו.  מתעתעות  שעיניו 
לאחרונה  היתה  אם  והתעניין  אליה 

בעיר העתיקה?  

שגם  היא  "והאמת   – לו  ענתה   – "כן" 
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הלומד את המצוות כאילו מקיימם
ַלאֹדִני  ֹתאְמרּון  ֹּכה  ֵלאֹמר  ֹאָתם   ַוְיַצו 
ָלָבן  ִעם  ַיֲעֹקב  ַעְבְּדָך  ָאַמר  ֹּכה  ְלֵעָׂשו 

ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה )בראשית לב, ה(.

פירש רש"י: "גרתי בגימטריא תרי"ג, 
ותרי"ג  גרתי  הרשע  לבן  עם  כלומר 

מצוות שמרתי".

לכאורה יש לתמוה, כיצד קיים יעקב 
אבינו תרי"ג מצוות? הלא ישנן מצוות 
שצריך בית המקדש כדי לקיימן, וישנן 
האם  לקיימן.  כדי  כהן  שצריך  מצוות 

הוא  האם  העומר?  את  הקריב  הוא 
קיים  הוא  וכיצד  הבן?  פדיון  קיים 
שהיה  בזמן  בארץ  התלויות  מצוות 

בבית לבן? 

אמרו:  ע"א(  קי  )מנחות  שחז"ל  אלא, 
'זאת  דכתיב  מאי  יצחק:  רבי  "אמר 
תורת החטאת' ו'זאת תורת האשם'? 
כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  כל 
בתורת  העוסק  וכל  חטאת  הקריב 
לנו  הרי  אשם".  הקריב  כאילו  אשם 

הרגשתי  ומיד  אז,  אותך  ראיתי  אני 
רב  זמן  חלף  לא  משהו"...  בך  שיש 
קדוש  בית  והקימו  התחתנו  ושניהם 

וטהור.

מוליכים  לילך  רוצה  שאדם  בדרך 
אותו. אתה רוצה למצוא את הקב"ה? 
יבוא  עצמו  הוא  בעיה.  שום  אין   –

אחד  דבר  רק  הדרך.  את  לך  להראות 

לבקש  אותו,  לחפש   – לעשות  עליך 

אותו. אותו עצמו אי אפשר לראות, זה 

ָוָחי"  ָהָאָדם  ִיְרַאִני  ֹלא  "ִּכי  שייך,  לא 

)שמות לג, כ(, אבל הוא מראה לנו דרכים 

כדי שבאמת ובתמים נוכל להאמין בו.
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גוג ומגוג - וישראל ישכון לבטח 

שכל הלומד את תורת המצווה, כאילו 
קיים את אותה המצוה. 

את  לקיים  עז  רצון  היה  אבינו  ליעקב 
את  ולמד  ישב  כך  ומתוך  המצוות, 
שם  בבית  שקיבל  כפי  הלכותיהן, 
לקיים  היה  יכול  שלא  ואף  ועבר. 
מקום  מכל  למעשה,  רבות  מצוות 

קיימן  כאילו  נחשב  המצוות  לימוד 
במלואן. 

לבן  "עם  אבינו  יעקב  אמר  זאת  על 
גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי", וגם אם 
לא קיימתי את כולן בפועל, אך עסקתי 
קיימתי  כאילו  לי  ונחשב  בלימודן 

אותן. 

ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח 
ָאִחיו )בראשית לב, ז(.

)בראשית רבה עה, ח( מובא: "זהו  במדרש 
שלמה  ידי  על  הקודש  ברוח  שנאמר 
ְלֹראׁש  "ְּבָרכֹות  ו(  י,  )משלי  מלך ישראל 
ַצִּדיק ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַכֶּסה ָחָמס", כנגד מי 
אמרו  לא  הזה?  המקרא  שלמה  אמר 
אלא כנגד יעקב ועשו. 'ְּבָרכֹות ְלֹראׁש 
ְיַכֶּסה  ְרָׁשִעים  "ּוִפי  יעקב,  זה   - ַצִּדיק' 
אשריהם  הרשע.  עשו  זה   - ָחָמס" 
הצדיקים שמתברכין בארץ ומתברכין 

הברכות  שכל  להודיעך  בשמים... 
ברכו  כנגדו  יעקב,  את  יצחק  שבירך 

הקדוש ברוך הוא מלמעלה". 

שברכו  מאחר  "וכי  המדרש:  ממשיך 
חזר  למה  אביו  הוא,  ברוך  הקדוש 
'ַוִּיְקָרא  א(  כח,  )בראשית  שנאמר  וברכו, 
אלא,  ֹאתֹו'?  ַוְיָבֶרְך  ַיֲעֹקב  ֶאל  ִיְצָחק 
שעתידין  הקודש  ברוח  יצחק  שראה 
לו:  אמר  האומות,  לבין  להגלות  בניו 
גלויות,  של  ברכות  ואברכך  בוא 
הוא  ברוך  הקדוש  עליך  שיחזור 
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הן  ומה  הגלויות.  מבין  ויקבצך 
ּוְבֶׁשַבע  ַיִּציֶלָּך  ָצרֹות  'ְּבֵׁשׁש  הברכות? 

ֹלא ִיַּגע ְּבָך ָרע' )איוב ה, יט(".

שש צרות יעברו על יעקב: צרת עשו, 
גם  ויוסף.  שכם  דינה,  לבן,  אליפז, 
הצרה השביעית תגיע אלא שהקב"ה 
יצילו ממנה. הצרה הזאת היא הירידה 
היא  וההצלה  למצרים,  יעקב  שירד 

שראה את כל י"ב השבטים לידו.

גם על עם ישראל יעברו שש גלויות: 

יון  מדי,  בבל,  אשור,  מצרים,  גלות 
עתה  נמצאים  שאנו  אדום  וגלות 
הצרה  גם  תבוא  בא  אבל  בעיצומה. 
אלא  ומגוג,  גוג  מלחמת   - השביעית 
שזו לא תיגע בנו לרעה. עשו וישמעאל 
המלחמה  ולאחר  ביניהם,  יתקוטטו 
יהיה  הכל  רע,  יותר  יהיה  לא  הזאת 
אמר  הזה  היום  ועל  ובטח,  בהשקט 
ָאִקים  ַההּוא  "ַּבּיֹום  יא(:  ט,  )עמוס  הנביא 

ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהֹּנֶפֶלת".      

ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם 
ַהָּבָקר  ְוֶאת  ַהֹּצאן  ְוֶאת  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר 

ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות )בראשית לב, ח(.

מפני מה חשש יעקב כל כך מפגישתו 
כה  הכנות  ערך  מדוע  עשו,  אחיו  עם 
לשני  משפחתו  את  חצה  רבות, 
מחנות, התפלל ושלח דורונות ומתנות 

"ְוִהֵּנה  הבטיחו:  הקב"ה  הרי  לעשו, 
ֵּתֵלְך"  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך  ָאֹנִכי 
הבטחה  יש  אבינו  ליעקב  טו(,  כח,  )לעיל 

עליו  ישמור  יתברך  שה'  מפורשת 
ויצילהו, ואם כן מדוע עושה הוא את 

כל ההכנות והשתדלויות הללו? 

יסוד  זו  יעקב אבינו מלמדנו בהנהגתו 

מדוע הרבה יעקב בהשתדלות
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בלב  בה'  בטח  הוא  אומנם  חשוב: 
שלם, אך עם כל זאת השתדל לעשות 
מה שבכוחו וביכולתו לעשות, כדי לא 
על  ולסמוך  הקב"ה  את  להטריח 

הניסים שיעשה עמו.

אומרים  יעקב  של  לפחדו  נוסף  טעם 
רבותינו )ברכות ד ע"א(, כי היה ירא "שמא 

יגרום החטא". 

אליו  בא  שעשו  אבינו  יעקב  ידע 
יקרות וחשובות  כשבידו שתי מצוות 
ב.  ואם.  אב  כיבוד  מצות  א.  מאוד: 
ששקולה  ישראל  ארץ  ישוב  מצות 
אלו  מצוות  וזכויות  המצוות,  כל  כנגד 

היו חסרות ליעקב.

מארץ  נשלח  אומנם  יעקב  שכן, 
ישראל בשליחות אימו לשאת אישה, 
למטרה  ישראל  מארץ  לצאת  ומותר 
גם לאחר שחלפו ארבע עשרה  זו, אך 
לבן,  של  בנותיו  בשתי  שעבד  השנים 
רחל ולאה, נשאר בחרן עוד שש שנים, 
ואם  אב  כיבוד  מצות  קיים  לא  שבהן 

ומצות ישוב ארץ ישראל. 

הכין  ממנו,  שנחסרה  זו  זכות  בשל 

שמא  למלחמה,  גם  עצמו  את  יעקב 
יעמוד  לא  וחס  וחלילה  יגרום החטא, 
אחיו,  עשו  מפני  לשומרו  לצדו  ה' 
שזכות שתי מצוות אלו שקיים יכריעו 

את הכף לטובתו. 

וזהו שרמזה התורה בתחילת הפרשה 
ָאִביו  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעֹקב  "ַוֵּיֶׁשב  הבאה 
ודרשו  א(,  לז,  )בראשית  ְּכָנַען"  ְּבֶאֶרץ 
ָאִביו"  "ְמגּוֵרי  תקרא  אל  רבותינו: 
מלשון  אלא  ומגורים,  דירה  מלשון 
ִמְּפֵני ָהַאף  ָיֹגְרִּתי  מגור ופחד, כמו "ִּכי 
ְוַהֵחָמה" )דברים ט, יט(. ליעקב אבינו היה 
ולמה?  ואלופיו.  עשו  מפני  בלב  פחד 
כיבוד  מצות  זו   - ָאִביו"  ְמגּוֵרי  "ְּבֶאֶרץ 
אב ואם, ו"ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען" זו מצות ישוב 
ארץ ישראל, שתי המצוות שלא קיים 

במשך עשרים ושתיים שנה.

לגבולות  מחוץ  יעקב  התעכב  ומדוע 
ארץ ישראל?

זצ"ל  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון 
אמר על כך רעיון נפלא:

לארץ  לחזור  רצה  אבינו  יעקב  באמת 
ארבע-עשרה  שעבד  לאחר  ישראל 
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שנים בבית לבן הרשע, אך כשהודיע 
לבן:  לו  אמר  לעזוב,  שברצונו  ללבן 
ִנַחְׁשִּתי  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  "ִאם 
כז(,  ל,  )בראשית  ִּבְגָלֶלָך"  ה'  ַוְיָבְרֵכִני 
אותי  מברך  ה'  אצלי,  לעבוד  תמשיך 

בגללך.

שהרי  רוחו,  ותפעם  יעקב  זאת  שמע 
לבן הזכיר שם ה' ואמר: "ַוְיָבְרֵכִני ה'", 
לחזור  מתחיל  הוא  כנראה   - כן  ואם 

בתשובה!

אמר יעקב בליבו: אם אני רואה בלבן 
סימני תשובה, מוטב אשאר אצלו עוד 
ה', אולי  מספר שנים ואקרבהו לדרך 
בהשפעתי  ליבו  יתרכך  הזמן  במשך 
וישוב אל ה', שהרי סוף סוף חמי הוא! 

מצות  עומדות  שמנגד  גב  על  ואף 
ארץ  ישוב  ומצות  ואם  אב  כיבוד 
על  לוותר  מוטב  מקום  מכל  ישראל, 
נפש  להחזיר  כדי  אלו  יקרות  מצוות 

אחת לה' יתברך!

את  להקריב  מוכן  היה  אבינו  יעקב 
המצוות הנשגבות של כיבוד אב ואם 
להשיב  בכדי  ישראל  ארץ  וישיבת 

נשמה לקב"ה!

יעקב  הצליח  לא  דבר  של  בסופו  אך 
להשיב את לבן. הלה נשאר אותו רשע 
מרושע שרצה לכלות את כל זרעו של 
הכל,  את  לעקור  וביקש  אבינו  יעקב 
הוא המשיך לעבוד את העבודות זרות 
והתלונן "ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי" )שם לא, 

ל(, ולכן פחד יעקב.   

פחד  אבינו  שיעקב  לבאר,  יש  עוד 
אנשים  עשו  במחנה  ישנם  שמא 
שבאמת אינם רוצים להילחם בו, והם 
כרחם  בעל  במלחמה  משתתפים 
חפים  הם  כן  ואם  עשו,  של  בציוויו 

מפשע ואין זה נכון להורגם. 

רש"י:  שמבאר  כפי  לֹו",  "ַוֵּיֶצר  לכן 
אם   - לו  ויצר  ייהרג,  שמא   - "ויירא 
יהרוג אחרים". ליעקב אבינו היה צער 
שהרי  גויים,  שהם  אף  אחרים,  להרוג 
תכלית  להם  ויש  בראם  הקב"ה 
מסוימת בעולם: לבנות, ליצור, לסלול 
שיכולים  דברים  ושאר  כבישים 
להועיל לעולם, ומדוע להרוג בחינם! 

זו מחשבה עמוקה של איש אמת!

מחשבה  מתוך  למלחמה  ניגש  יעקב 
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עמוקה. על אף הכעס הפנימי הנוראי 
שיקול  את  מפעיל  הוא  האויב,  על 
והאמת,  התורה  פי  על  הנכון  הדעת 
ודיוק.  חישוב  מתוך  צעד  כל  ועושה 
הוא מחשב היטב מה מותר ומה אסור 
היתר  מחפש  ולא  התורה,  פי  על 
לא  על  אנשים  וחס,  חלילה  להרוג, 

עוול בכפם.

הניסים  את  תלה  יעקב  נוסף:  ביאור 
ששמר  השמירה  ואת  לו,  שאירעו 
אבותיו,  של  בזכויות  הקב"ה,  עליו 
אברהם ויצחק, ולא בזכות עצמו. אבל 

את  לפגוש  עומד  הוא  כאשר  עכשיו, 
ירא, שהרי  עשו המבקש להרגו, הוא 
עשו אחיו הוא, ואברהם ויצחק הם גם 

אבותיו.

מיד  נא  "הצילני  יעקב:  אומר  כן  על 
אחי מיד עשו" - אומנם אחי הוא, אך 
לרשע  תעמוד  ואיך  "עשו",  גם  הוא 

מרושע כזה זכות אבות?! 

שזכות  כותב,  אכן  הקדוש  השל''ה 
עושה  האדם  אם  רק  מועילה  אבות 
הוא  ח''ו  אם  אבל  אבותיו,  כמעשי 
לא  אבותיו,  בדרך  הולך  ואינו  רשע 

יעמדו לו כלל זכויות האבות. 
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ָהֱאֶמת  ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמֹּכל  ָקֹטְנִּתי 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת  ַעְבֶּדָך )בראשית לב, יא(.

מתמעטות   - נס  לו  שנעשה  אדם  כל 
זכויותיו על המעשים הטובים שעשה.

הקב"ה עושה לנו ניסים רבים, ואנחנו 
צריכים הרבה מאוד מעשים טובים. 

לעבר  שוגרו  טילים  אלפי  עשרות 
ישראל במשך השנים מצפון ומדרום, 
וכולם תוכנתו באופן מדויק כדי לפגוע 
עימנו  עשה  הקב"ה  אך  במטרה. 
היו  בנפש  והפגיעות  מרובים,  חסדים 

מועטות.

כיום, כל יום הוא בבחינת "חנוכה", כל 
זוכים לניסים מאת הקב"ה  יום אנחנו 

ועלינו להודות לו על כך.

על המילים "ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמְך" )שם לב, 
יג( דרשו: מתי איטיב עמך? אם אתה 

מודה באמת על הטובה שהיטיב עמך 
בורא עולם.

אדם שנעשה לו נס, והוא מודה עליו - 
הקב"ה עושה לו נס נוסף.

כאשר שואלים אדם "מה שלומך?" - 
ראוי לו לומר: "ברוך ה', טוב". ומאחר 
ואמר "היטב" - מתקיים בו "איטיב", 

הקב"ה מוסיף להיטיב עימו.

מה  "סוחבים,  עונה:  אדם  אם  אבל 
אל  טוב,  לא  המצב  לעשות... 
הוא  אומר  שהוא  מה  לפי  תשאל...", 
מקבל. האדם דומה בכך למגנט. הוא 
בהתאם  רעה,  או  טובה  אליו  מושך 

לדיבורו.

לכן, תמיד יגיד "ישתבח שמו, הקב"ה 
עימו  ייטיב  ואז הקב"ה  איתי",  מיטיב 

ביתר שאת.

להודות על הטובה ולזכות לטובה
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הנהגת יעקב אבינו עם עשו
ִּגְׁשּתֹו  ַעד  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַאְרָצה  ַוִּיְׁשַּתחּו 
ַוְיַחְּבֵקהּו  ִלְקָראתֹו  ֵעָׂשו  ַוָּיָרץ  ָאִחיו.  ַעד 
ֵקהּו ַוִּיְבּכּו )בראשית לג,  ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיּׁשָ

ג-ד(.

יעקב  ליעקב,  נראה  עשו  כאשר 
שוב  לו  משתחווה  לפניו,  מתכופף 
ושוב, קוראו "אדוני", ומכנה את עצמו 

"עבדך"... 

כל זאת ללמדנו, שיש להתכופף בפני 
אדם שנצרכים לטובותיו, אף אם הוא 

קטן מאיתנו.

ולנקום בו  יעקב  עשו חפץ להרוג את 
אולם  בעורמה,  הברכות  לקיחת  על 
הרבות  בהשתחוויות  יעקב, 
שהשתחווה לפניו, הכניע ובלבל אותו, 
לסטרא  שלעשו,  חז"ל  שאמרו  כפי 
ובכל  קליפות,  שבע  יש  אחרא, 
השתחוויה ביטל יעקב אחת מקליפות 

אלו.

את  ריככה  בפניו  יעקב  של  הכנעתו 
רחמים  נתמלא  והוא  עשו,  של  ליבו 

 , "ַוְיַחְּבֵקהּו  לקראתו  שרץ  עד  עליו, 
ֵקהּו" )שם(. ַוִּיּׁשָ

 ◆   ◆    ◆  ◆   ◆   ◆

יש  ֵקהּו"  "ַוִּיּׁשָ המילה  מעל  אומנם, 
רש"י:  שמביא  כפי  רבות,  נקודות 
זו  נקודה  שדרשו  ויש  עליו...  "נקוד 
כוונתו  ליבו".  בכל  נשקו  שלא  לומר 
יעקב  את  לנשק  היתה  לא  עשו  של 
אלא לנשוך אותו ולקרוע את צווארו, 

ועל ידי כך להורגו. 

אך הקב"ה לא אפשר לו לבצע רצונו, 
ועשה זאת בשתי דרכים: האחת - על 
ידי שהגדיל והאריך את שיניו של עשו 
פיו  את  לפתוח  היה  יכול  ולא  הרשע, 
ְרָׁשִעים  "ִׁשֵּני  נאמר:  כך  ועל  לנשכו. 
ִׁשַּבְרָּת" )תהלים ג, ח(, וכפי שדרשו חז"ל 
)שמות רבה א, כג(: "אל תקרי שיברת אלא 

שרבבת".

הנשיכה  את  שמנעה  השנייה  והדרך 
היתה, שנעשה צווארו של יעקב שיש, 
שיניו  נשברו  לנשכו  עשו  וכשבא 
רשעים  "שיני  בו:  והתקיים  ממש, 

שיברת".
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בלשון   – "ַוִּיְבּכּו"  מיד:  נאמר  כך  ועל 
שנשברו  על  בכה  הרשע  עשו  רבים, 
את  לסגור  יכול  ולא  שגדלו  או  שיניו 
פיו, ויעקב בכה על צווארו שהתקשה 
)בראשית  להניעו  היה  יכול  ולא  כשיש 

רבה עח, ט(.

אחד-עשר  המפגש  בעת  היו  ליעקב 
בנים ובת אחת - דינה. דינה הוחבאה, 
ואם כן היו שם רק ארבע נשים, ואחד 
עשר גברים מלבד יעקב, ואת מי ראה 
עשו? "וירא את הנשים", עשו הרשע 
כל  כי  הנשים,  את  רק  עיניו  מול  ראה 

מגמתו היתה לזון עיניו מן הערווה.

ָּלְך"  ֵאֶּלה  "ִמי  יעקב:  את  עשו  שואל 
מארבע  ילדים  לך  יש   - ה(  לג,  )בראשית 

נשים, וכולם צדיקים? היתכן?!

ָחַנן  ֲאֶׁשר  "ַהְיָלִדים  משיבו:  ויעקב 
ֱאֹלקים ֶאת ַעְבֶּדָך" )שם( - אל לך לשים 
מטרתי  כל  כי  וילדי,  נשי  על  עיניך 
לשם  היתה  לא  אלו  נשים  בנשיאת 
למען  בלבד,  שמים  לשם  אלא  תאוה 
מארבע  הקדושים  השבטים  העמדת 

האימהות. 

וילדיהן  השפחות  ניגשו  מכן  לאחר 
עשו,  לפני  והשתחוו  וילדיה  ולאה 
ואילו יוסף ניגש לפני אימו והסתירה, 
משום שאילו היה עשו רואה את רחל, 
היה אומר ליעקב כי עליו להביאה לו 
כיון שלקח ממנו את אחותה הבכירה, 
לאה, וממילא זכאי הוא ברחל. ומשום 
שיוסף הגן על אימו שלא יסתכל עליה 
אותו רשע, זכה שנאמר עליו: "ֵּבן ֹּפָרת 

יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין" )שם מט, כב(.

כשראה עשו שאינו יכול להזיק ליעקב 
את  שינה  הגלויה,  המלחמה  בדרך 
דרכי מלחמתו ונקט בדרך מתוחכמת 
ומועילה - דרך של "אחי" - מלחמת 
איש  כדבר  ליעקב  פנה  הוא  האחווה. 
ְוֵאְלָכה  ְוֵנֵלָכה  "ִנְסָעה  ואמר:  אחיו  אל 
יחדיו,  נחיה  בוא   - יב(  לג,  )שם  ְלֶנְגֶּדָך" 

אעזור לך לגדל את בניך.

לסייע  אינה  שמטרתו  הבין  יעקב  אך 
והבין  הרשע  אחיו  את  הכיר  הוא  לו. 
אותו  לקלקל  הוא  האמיתי  שרצונו 
ואת ילדיו ולהשפיע עליהם להתרחק 
לא!  בחכמה:  והשיבו  ה',  מתורת 
"ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה 
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ֲאֹדִני  ֶאל  ָאֹבא  ֲאֶׁשר  ַעד  ְלִאִּטי... 
ֵׂשִעיָרה" )שם לג, יד(. 

את  להחטיא  היוונים  ניסו  זו  בדרך 
ישראל. הם נתנו להם זכויות ותקציבי 
אצטדיונים,  עבורם  הקימו  תרבות, 
הגוף  תרבות  את  למענם  ופיתחו 
לטובת  היתה  לא  מטרתם  והספורט. 
היהודים, אלא להשפיע על רוחניותם 
ומהמצוות  מהתורה  ולהרחיקם 
ואכן  אליהם.  להתקרב  ולפתותם 
גדולה.  הצלחה  היוונים  נחלו  זו  בדרך 

בקרב היהודים החלה התדרדרות, עד 
ורק  התייוונו,  מהם  אחוז  שתשעים 

מעטים נשארו יהודים מאמינים.

נאמנים  שנשארו  העם  עשירית  אבל 
מתתיהו  הושפעו.  ולא  ולתורתו  לה' 
ובניו הצליחו להביס את  הכהן הגדול 
היוונים ולנצחם, הם ידעו לעמוד בפרץ 
בה',  בדבקות  הוא  שכוחם  והבינו 
היה  וה'  אלי",  לה'  "מי  בגאון:  וקראו 
אלא  כוח  לנו  אין  אמרו:  כי  בעזרם 

אתה, ה'! 

שלום בביתך

גערה שהבאה מתוך לחץ
לפעמים קורה, שתכף כשנכנס האדם 
לביתו, מיד אשתו מטיחה בו עלבונות. 
"אינך עומד במילה שלך! תמיד אתה 

בא מאוחר!"

מה קורה במקרה כזה? 

לפי  רק  שטחי,  באופן  אותה  ידון  אם 
את  יחטיא   - עכשיו  התנהגותה 
"כל  על  להסתכל  עליו  המטרה. 
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האדם". 

ויצא  קם  הוא  שבבוקר  לעצמו,  יזכיר 
מהבית, מתוך אמירה רגילה: "כל טוב 
ושלום..." – כעת העול של הבית כבר 

לא עליו...

הילדים,  את  חיתלה  קמה,  האשה 
ניקתה וטיפחה אותם, האכילה אותם 
ניקתה  והיא  וביתיים התינוק הקיא,   –
אותו ואת כל מה שהתלכלך מסביב... 
ובנתיים  הילד,  את  האכילה  ושוב   -
וברקע  השני,  את  היכה  הילדים  אחד 

זה בכה... 

 - לדאוג  צריכה  היתה  )ועוד...(  זה  לכל 
לכל ולכולם... 

עבודה  איזו  לה,  היתה  טירחה  איזו 
קשה כמעט כל הזמן! 

חשבה  עוד  היא  מספיק,  לא  זה  ואם 
לבעלה,  להכין  מאכל  איזה   - הרבה 
לשים  האם  יאהב,  הוא  תבלין  איזה 
פחות מלח - שהרי בפעם שעברה זה 

היה קצת מלוח מדי...

לו  נותנת את הדעת עליו, שיהיה  היא 
הוא  חפצה  כל  מרוצה.  ושיהיה  טוב 
מצפה  והיא  ויהנה,  יבוא  שבעלה 

למילה טובה מהבעל, אחרי שהשקיעה 
כל כך הרבה. 

אבל הוא לא מסתכל על כל ההשקעות 
שטענה  הטענה  על  רק  אלא  האלה, 

נגדו, שהבטיח לבוא מוקדם ולא בא.

הוא  זה  במקום  חושב,  לא  והבעל 
מתחיל לתקוף )מהתגוננות...(: "כל הזמן 

יש בפיך רק הערות!..."

ויקים  נכון,  באופן  יסתכל  אם  בעצם, 
"והוי דן את כל האדם לכף זכות" )אבות 
א, ו( - הוא יראה לעומק. הוא יראה את 

האמת...

הוא יבין, שהיא לא רוצה להפיל עליו 
מותשת  כבר  שהיא  רק  האשמות, 
פיזית ונפשית, ויש לה צער מכל מיני 
היום.  במשך  שהיו  וקשיים  תקלות 
היא גם חוששת שאחרי כל הטירחה 
שלה, בעלה יאמר: "אוף, עוד פעם לא 

יצא לך טעים"...

אבל  מסכנה,  לריב,  מעוניינת  לא  היא 
מתוך הקושי והלחץ שהיא נתונה בו, 

היא פשוט מתפרצת. 

והוי דן את כל האדם לכף זכות!
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התינוקת נטע בת ג'והנה הי"ו

ולעילוי נשמת:       ר' דוד בן איזה ז"ל, מרים בת זהרה ז"ל, 
מזל בת מרים ז"ל, אליעזר בן רגינה ז"ל, ר' יהודה בן עישה ז"ל, 

לאה בת פנינהז"ל, מרדכי צבי בן רגינה ז"ל, ר' יגאל בן מלכה ז"ל, 
יעקב בן ברטה ז"ל, יהונתן בן מרים ז"ל            ת.נ.צ.ב.ה


