
1 
 

 

 

 

 

 

 

 שלחוי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ֵמַח ש ֶׁ ַעל  ַמה ָהָיה ַהּיֹום ֲהִכי ש ָ ָבבֹות'?ּבַ  ַה'חֹובֹות ַהּלְּ
יר  עִּ ָצה ש ֵ יו ַארְׁ ו ָאחִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעקֹב ַמלְׁ ְׁ ש  ַוי ִּ

ֵדה ֱאדֹום )לב ד(  ש ְׁ

אּור.  עּוִנים ּבֵ ָבִרים ַהּטְ ה ּדְ ַכּמָ ה זֹו ּבְ ָפָרׁשָ ן ּבְ ִביל  א.ֵיׁש ְלַעּיֵ ׁשְ ּבִ
ְרָי"ג ִמְצֹות?  ת ַהּתַ ם אֶּׁ ּיֵ ּקִ ֶּׁ ו ׁשּ  ב.ַמה הּוְצָרְך ַיֲעֹקב לֹוַמר ְלֵעש ָ

ְוָקא?  ֵהמֹות ּדַ ַלח לֹו ּבְ ׁש ְלדֹורֹון  ג.ַמּדּוַע ׁשָ ּגַ ּנִ ַמה ׁשֶּׁ ַמה ָטמּון ּבְ
ה ִפּלָ נֹות  ד.ּוִמְלָחָמה?  ּתְ ּתָ ּמַ ְך ּבַ ל ּכָ ֱאִריָכה ַהּתֹוָרה ּכָ ַמּדּוַע הֶּׁ

ְמרּו  אֶּׁ ָרִטים, ְוִאּלּו ּגּוֵפי ּתֹוָרה נֶּׁ ו ִלְפָרֵטי ּפְ ַתן ַיֲעֹקב ְלֵעש ָ ּנָ ׁשֶּׁ
ִרְמֵזי ְרָמִזים?  ּבְ

ָרה  מְּ אֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ּתֹוָרה ש  ה ּבַ ּום ִמּלָ ֵאין ש  ֶׁ רּור ש ּ ָבר ּבָ ה ַהּדָ ִהּנֵ ר וְּ ֻיּתָ מְּ ּבִ
ֲעבֹוַדת  ָחד ּבַ ָכל אֶׁ סֹוד לְּ ן יְּ בֶׁ ּה אֶׁ ָלָאה זֹו ִהּנָ ה ִנפְּ ָחִליָלה, ּוָפָרש ָ

ּדֹות, ִוד  ַהּמִ ל ּדָ ָאנּו מֹוְצִאים ֵאצֶּׁ י ַמה ׁשֶּׁ ָבֵרינּו ַעל ּפִ ת ּדְ ּוְנָבֵאר אֶּׁ
ָר  לֹום ַוֲהַגם ׁשֶּׁ נֹו ַאְבׁשָ ת ּבְ ּלֹא ַיַהְרגּו אֶּׁ ׁש ׁשֶּׁ ּקֵ ּבִ ְך ע"ה, ׁשֶּׁ לֶּׁ ַדף ַהּמֶּׁ

ַלח אֹותֹו  "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ יל ׁשֶּׁ ּכִ הּוא ִהש ְ יָון ׁשֶּׁ ַאֲחָריו ְלָהְרגֹו, ִמּכֵ
ְסּבֹל  ּיִ ֶּׁ ָמתֹו ַעל ְיֵדי ׁשּ ת ִנׁשְ ְך ּוְלרֹוֵמם אֶּׁ ְכֵדי ְלַזּכֵ יֹון ֲעבּורֹו, ּבִ ִנּסָ ּכְ

ְזיֹונֹות ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ת ַהּבִ ן  אֶּׁ ַרְך, ְוַעל ּכֵ ּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּבַ
ה ִהְת  זֶּׁ ּבָ יָון ׁשֶּׁ ן ַאֲחֵרי ֲהִריָגתֹו, ִמּכֵ ְכֵדי ְלַהְכִניסֹו ְלַגן ֵעדֶּׁ ל ּבִ ּלֵ ּפַ

ּדֹות ַהּטֹובֹות. ב ְוַהּמִ ַתְכִלית טַֹהר ַהּלֵ ם ּבְ ּלֵ ּתַ  הּוא ִהׁשְ
ו,  ֵעש ָ ֵהמֹות לְּ ָחר ִמּבְּ ַלח ּדֹורֹון ֻמבְּ ֲעֹקב ש ָ ּיַ ֶׁ ָין ש  ם ָהִענְּ ה ּגַ זֶׁ וְּ

נֹות  ּבָ רְּ ַין ַהּקָ ִענְּ ֵדנּו ּכְּ ַלּמְּ ֵדי לְּ כְּ ַרת ַהּטֹוב, ּבִ לֹות ַעל ַהּכָ ַסּמְּ ַהּמְּ
ִיים  ָ ש  ִעיס ּוַמֲעִרים ָעֵלינּו קְּ כְּ ּמַ ֶׁ ִמי ש  יר טֹוָבה לְּ ַהּכִ ִריךְּ לְּ ּצָ ֶׁ ש 
ךְּ  ַזּכֵ רֹוֵמם ּולְּ ֵדי לְּ כְּ ִליַח ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ּבִ ָ ִהּנֹו ש  ֶׁ יָון ש  יֹונֹות, ִמּכֵ ּוִבזְּ

 אֹוָתנּו.
ּכָ  ה ְוָידּוַע ַמה ׁשֶּׁ ָניֹות )ָאבֹות ד( ְוזֶּׁ ׁשְ ֵפרּוׁש ַהּמִ "ם ּבְ ַתב ָהַרְמּבַ

ָחד  ַאל ְלאֶּׁ ׁשְ ּנִ ּדֹות, ׁשֶּׁ ְפֵרי ַהּמִ ר ִמּסִ ֵספֶּׁ הֹור, "ָרִאיִתי ּבְ ְלׁשֹונֹו ַהּטָ
ם  יָך?, ָאַמר ָלהֶּׁ ל ָימֶּׁ יֹוֵתר ִמּכָ ַמְחּתָ ּבְ ה יֹום ש ָ ִמן ַהֲחִסיִדים ֵאיזֶּׁ

ָמ  ִפיָנה ּבְ ּסְ ָהִייִתי ּבַ ין ֲחִבילֹות יֹום ׁשֶּׁ יֹוֵתר ּבֵ ֵפל ּבְ קֹום ָנמּוְך ְוׁשָ
ִפיָנה  י ַהּסְ ָחד ֵמַאְנׁשֵ ְמקֹוִמי ָקם אֶּׁ י ּבִ ַכְבּתִ ָ ׁשּ ָגִדים, ּוְכׁשֶּׁ ַהּבְ
ַלל  הּו ּכְ י ְלַמֲעש ֵ ֲאָבה ַנְפׁשִ ּלֹא ּכָ ה ָעַלי ְצָרָכיו, ְוַחי ה' ׁשֶּׁ ְוָעש ָ

י ַל  ְעּתִ ִהּגַ דֹוָלה ׁשֶּׁ ְמָחה ּגְ י ש ִ ַמְחּתִ ּלֹא ִהְכִעיַסִני ְוש ָ בּול ׁשֶּׁ ּגְ
ָחֵסר ַההּוא". זּוי הֶּׁ  ְוִהְכִאיַבִני ּבִ

ִמיד ְלֲעָנָוה ְוַהְכָנָעה, ְוִלְחיֹות  עֹוָלם ִלְכֹסף ּתָ ֲעבֹוָדֵתנּו ּבָ ְוַהְינּו ׁשֶּׁ
עֹוְבִרים ָעֵלינּו,  ְזיֹונֹות ׁשֶּׁ ִיים ְוַהּבִ ׁשָ ֲעָבִרים, ַהּקְ ל ַהּמַ ת ּכָ אֶּׁ

ֵהם ִנׁשְ  יִדיָעה ׁשֶּׁ ְלחּו ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ְלָהִביֵאנּו ְלַתְכִלית ָהֲעָנָוה ּבִ
ֱעִרים ָעֵלינּו  הֶּׁ נֹות ְלִמי ׁשֶּׁ ן ָראּוי ָלנּו ָלֵתת ַמּתָ ְוַהַהְכָנָעה, ְוַעל ּכֵ

ב. ָכל ַמּצָ ֵלִוים ּבְ ֵאר ְרגּוִעים ּוׁשְ ָ ִיים, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִנׁשּ  ְקׁשָ
בּ  ִהתְּ ָכךְּ ָעֵלינּו לְּ ּכֹות לְּ ֵדי ִלזְּ ָאנּו ּוִבכְּ ֶׁ ֵני ש  ֵמנּו ִלפְּ ֹוֵנן ִעם ַעצְּ

ּמּוד ִמּדֹות טֹובֹות   יַצד ָאנּו מֹוִציִאים ֵמַהּלִ ֹמד, ּכֵ ִכים ִללְּ הֹולְּ
ָנָעה.  ַהכְּ ים ֲעָנָוה וְּ ׁש ַהַחּיִ פֶּׁ ַעל ַהּנֶּׁ ְתבּו ּבַ ּכָ ֶּׁ ׁשּוָבה ׁשּ ה ִעְנַין ַהּתְ ְוזֶּׁ

ָראּוי ְלָכל ן ִאיׁש ַחי, ׁשֶּׁ ים ז( ְוֵכן ַהּבֵ ֹות  )ֵעץ ַהַחּיִ ָחד ַלֲעש  אֶּׁ
ם ִלּמּודֹו, רֶּׁ ׁשּוָבה ְקָצָרה טֶּׁ ָתּה  ּתְ ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ה ֵמֲחַמת ׁשֶּׁ ְוזֶּׁ

ה  ּקָ ּמּוד ָצִריְך ַלֲעצֹר ּדַ ְפֵני ַהּלִ ּלִ ִמילּות ֲחָסִדים )סֹוָטה יד.(, ׁשֶּׁ ּגְ
ים, ְו  ּיִ ׁשּוָבה ֲאִמּתִ ֲעֵלי ּתְ ה ִלְהיֹות ּבַ ְזּכֶּׁ ּנִ "ה, ׁשֶּׁ ּבָ ׁש ֵמַהּקָ ַעל ּוְלַבּקֵ

ה ִמּדֹות טֹובֹות  דֹוׁשָ ל ֵמַהּתֹוָרה ַהּקְ ִלי ִקּבּול ְלַקּבֵ ה ּכְ ְיֵדי ֵכן ִנְהיֶּׁ
ָרֵאל,  ָטר ְוַאֲהַבת ִיש ְ ּמָ סּוק "ַיֲערֹף ּכַ ָר"א ַעל ַהּפָ ַתב ַהּגְּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּוכְּ

ִחי"  ִעים  -ִלקְּ ּזֹורְּ ֶׁ ת ַמה ש  ִמיַח אֶׁ צְּ ָמָטר ַהּמַ ָלה לְּ ש ְּ ַהּתֹוָרה ִנמְּ ֶׁ ש 
תֹוכוֹ  ָעה ּבְּ ָ ל ַהש ּ ָעה ֲאַזי ּכָ ל ש ָ ת ּכָ ִחּלַ תְּ ה ּבִ ּקָ ה ּדַ ָאָדם עֹוש ֶׁ ש ֶׁ , ּוכְּ

ם ּתֹוָרה  עֹוָתיו ִהּנָ ָכל ש ְּ צֹון ַהּבֹוֵרא, וְּ ת רְּ ֹות אֶׁ ה ַלֲעש  הּוא זֹוכֶׁ
ַואי  ָרכֹות כא.( "ַהלְּ י יֹוָחָנן )ּבְּ ָאַמר ַרּבִ ֶׁ מֹו ש  ה, ּוכְּ ִפּלָ ּותְּ

ל ַהּיוֹ  ל ָאָדם ּכָ ּלֵ ּפַ תְּ ּיִ ֶׁ ּלֹו".ש   ם ּכֻ
ו, הּוא הֹוִדיַע לֹו  ׁש ְלֵעש ָ ֲעֹקב ִנּגַ ּיַ ְפֵני ׁשֶּׁ ּלִ ה ְמבָֹאר ֵהיֵטב ׁשֶּׁ ְוַעּתָ
ִיים  ׁשָ ַהּקְ יָון ׁשֶּׁ ְסיֹונֹות, ִמּכֵ ִיים ְוַהּנִ ׁשָ ְחָלׁש ֵמַהּקְ ֵאינֹו נֶּׁ ׁשֶּׁ
ה ִעְנַין  ֲעבֹוַדת ה', ְוזֶּׁ מֹוִסיִפים לֹו עֹוד ִמְצֹות ּוְדָרִכים ִנְפָלִאים ּבַ

ד ַה  בֶּׁ ָקר, ָהעֶּׁ ָבן, ַעל ְיֵדי ַהּצֹאן ְוַהּבָ ל ִמּלָ ּבֵ ּקִ ְרָי"ג ִמְצֹות ׁשֶּׁ ּתַ
ם. הֶּׁ לּוִלים ּבָ ּכְ ְצֹות ׁשֶּׁ ל ַהּמִ ְפָחה, ִעם ּכָ ִ  ְוַהׁשּ

ה ָנַתן  ְתִחּלָ ּבִ ה ּוִמְלָחָמה, ׁשֶּׁ ִפּלָ ׁש ַיֲעֹקב ְלדֹורֹון ּתְ ְך ִנּגַ ַאַחר ּכָ
ֱח  ק אֶּׁ דֶּׁ צֶּׁ ִעְנַין "ֲאִני ּבְ ו, ְצָדָקה ּכְ ת ֵעש ָ ֵחד אֶּׁ ה ׁשִ זֶּׁ ּבָ יָך", ׁשֶּׁ ה ָפנֶּׁ זֶּׁ

ֲחדוֹ  ְוֵכן ְדָבִרים ׁשִ ָרא ְיֵדי ַעל ּבִ ּקָ ל  ֲאדֹוִני, לוֹ  ׁשֶּׁ ּלֵ ְך ִהְתּפַ ְוַאַחר ּכָ
ן  ּלָ ם" ׁשֶּׁ ן ׁשָ לֶּׁ ל "ַוּיָ ה ָהִעְנָין ׁשֶּׁ ְלמּודֹו, ְוזֶּׁ ת ּתַ ם אֶּׁ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶּׁ ּיִ ׁשֶּׁ

ֱאַמ  ּנֶּׁ מֹו ׁשֶּׁ ל ֲהָלָכה ּכְ ָעְמָקּה ׁשֶּׁ ׁש ּבְ ְך ִנּגַ ַע, ְוַאַחר ּכָ ל ְיהֹוׁשֻׁ ר ֵאצֶּׁ
ֹפַעל  ְצֹות ּבְ ה ִקּיּום ַהּמִ ּזֶּׁ ה טֹוב ּוְבסּור ֵמָרע,  -ְלִמְלָחָמה ׁשֶּׁ ֲעש ֵ ּבַ

ו,  ל ֵעש ָ רֹו ׁשֶּׁ ְלָחָמה ִעם ש ָ ָאֵכן ָהָיה ַיֲעֹקב ְלַבד ָיָצא ַלּמִ ּוְכׁשֶּׁ
ֵעת ַרק ה' ִעּמֹו, ְוהּוא ָאֵכן ּכָ ַדע ׁשֶּׁ ּיָ יָון ׁשֶּׁ ְלָאְך, ִמּכֵ ת ַהּמַ ַח אֶּׁ  ִנּצֵ

ש   מֶׁ ֶׁ הֹוָדה לֹו ַעל ַהש ּ "ה וְּ ּבָ יָרה ַלּקָ ִ ךְּ ָאַמר ש  ַאַחר ּכָ ֵהן ַעל  -וְּ
ָחָרן,  ָעה לֹו ּבְּ קְּ ָ ש ּ ֵהן ַעל ַמה ש ֶׁ ִאיָרה, וְּ ִהיא מְּ ְך ַמה ש ֶׁ ַעל ְיֵדי ּכָ ׁשֶּׁ

ַלח לֹו ה' אֶּׁ  ן ׁשָ ִיים, ְוַעל ּכֵ ׁשָ ּקְ ַעת ַלֲעֹמד ּבַ ת ַהּדַ ת ֵיׁש לֹו אֶּׁ
א. ְתַרּפֵ ּיִ ְכֵדי ׁשֶּׁ ׁש ּבִ מֶּׁ ֶּׁ  ַהׁשּ

ִמילּות ֲחָסִדים,  ה ּגְּ ַרת ַהּתֹוָרה זֶׁ ּטְּ ּמַ ֶׁ ל ָהָאמּור ש  ַהּמּוָרם ִמּכָ
ָכךְּ  ּכֹות לְּ ֵדי ִלזְּ "ה, ּוִבכְּ ּבָ הֹוָדָאה ַלּקָ ִמּדֹות טֹובֹות, ֵלב טֹוב וְּ

מֹ  ה ִללְּ ּכֶׁ זְּ ּנִ ֶׁ ה ש  ִפּלָ ּמּוד ּתְּ ֵני ַהּלִ ֹות ִלפְּ ָנת ָעֵלינּו ַלֲעש  ד ַעל מְּ
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ד ֲאִפּלּו ָקָטן ִעם  סֶׁ ל חֶׁ ה ש ֶׁ ֹות ַמֲעש ֶׁ ֵכן ַלֲעש  , וְּ ָכךְּ יַע לְּ ַהּגִ לְּ
ל ַטבּות, ַוֲאזי  תֹוֵכנּו רּוַח ש ֶׁ ִניס ּבְּ ַהכְּ ֵדי ֵכן לְּ ַעל יְּ ַהּזּוַלת, וְּ
ּדֹות ָהָרעֹות לֹא  ַהּמִ ֶׁ אי ש  ַוּדַ ד ּובְּ סֶׁ ִמיַח ַאךְּ טֹוב ָוחֶׁ צְּ ּתֹוָרֵתנּו ּתַ

אּו ָמקוֹ  צְּ ר.ִימְּ ִעּקָ ַלל וְּ תֹוֵכנּו ּכְּ  ם ּבְּ

 

 עם מי נילחם יעקב אבינו?
 (ד לב) אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב וישלח

 כתב. א באור הטעונים דברים בכמה זו בפרשה לעין יש
 ממש מלאכים שלח אם באור וצריך, ממש מלאכים י"רש

 הלך ויעקב נאמר הקודמת בפרשה. ב? מעשו התירא מדוע
? בו ויפגעו מהו באור וצריך, אלקים מלאכי בו ויפגעו לדרכו
 בריש שמובא במה נקדים הזו הפרשה את להבין בכדי

 ה"הקב ואזי אביו מבית יצא אבינו שיעקב ויצא פרשת
 כדי ותוך ישן הוא ושם, המקדש לבית - לארמונו הביאו

' ה בבית לישון זכה שהוא קנאה מרב בו התגרו המלאכים
 עליו נגלה ה"הקב אזי לו נטפלו שהמלאכים בזמן ודוקא
 האמינו שלא - אביך ויצחק אברהם אלוקי אנכי לו ואמר

 ועת זמן בכל כן וכמו עליהם שמרתי בעצמי ואני במלאכים
 - "הזה במקום' ה יש אכן" אמר שיעקב מה וזה ,עמך אני

 ומושיע גואל שום שאין במקום ביותר הנמוכים שבמקומות
 את שמים שאנו ככל כי ביותר נמצא ה"הקב אז דוקא

 משגיח' ה אזי ,ומסיע עוזר שום בלי לבד ה"הקב על מבטחנו
 לבן בבית היה שיעקב הזמן בכל ואכן, בפרטיות יותר עלינו
 לא בתחלה כי לבן עם להסתדר כיצד אותו הדריך ה"הקב
 ילמדו שלא בכדי לטובה היה וזה, רמאי שלבן הכל ידעו

 התחיל לבן כאשר דבר של בסופו ורק הרעים ממעשיו
 נשיו לשתי קרא יעקב אזי, וצביעותו שקריו עם להתגלות

 מתוכו צבוע כלו שכל לבן של התרמיות כל את להם וגילה
 .בלאה רחל את והחליף אותם ומכר
 ה"הקב ושוב להרגו רצה לבן אזי מלבן יעקב חזר כאשר
 מלאכי בו שפגעו התורה כותבת כך אחר ומיד עליו שמר

 הגם המלאכים את רצה לא ויעקב בו קנאו הם כי אלקים
 ועל, כלל במלאכים להעזר רצה לא יעקב כי ללוותו שבאו

 כחלק וזה עמו ויהיו אותו שילוו בכדי לעשו אותם שלח כן
 ואמר רוחני דורון לו שלח ובתחלה ,לעשו ששלח מהדורון

 כי המלאכים את צריך לא שהוא לעשו שיאמרו למלאכים
 גרם חמור יששכר שזה וחמור הצדיק יוסף שזה שור לו יש

 עבדים שכלנו ושפחות עבדים לנו יש וכן לשפלות המסמל
 אני כן ועל נשענים אנו עליו ורק ה"הקב לפני ושפחות

 המלאכים שבו כאשר ברם ,מתנה המלאכים את לך שולח
 מאות ארבע לו יש כי אותם צריך לא שעשו ואמרו מעשו
 שהוא ידע יעקב כי עשו נתירא אזי לעזרתם זקוק ואינו איש
 נתירא אותם רצה לא עשו כאשר אבל המלאכים על יכול

 מה וזה ,אותו לרכך בכדי גשמיות מתנות לעשו ושלח
 שנאמן כשור שור -" וחמור שור לי ויהי" אמר שיעקב
 ששניהם חמור וכן", קונהו שור ידע" שכתוב כמו, לבעליו
 של עבד שהוא לעשו יעקב שלח כן וכמו, לבעלים עבדים
 המצוות כל שתכלית שמרתי מצוות ותריג וזהו, לבד ה"הקב

 שמביאים הבהמות זה -' צאן' ה"לקב נאמן עבד להיות זה
 זה המקדש בית כי ,ה"לקב הטוב הכרת מרב המקדש בבית
 מקבלים שאנו הטוב כל את מעריכים כולם שהיו מקום

 וזה ,'ה לפני שם ומשתחוים כורעים היו כן ועל, מהבורא
 אני בתהלים אומר ה"ע המלך שדוד כשם ושפחה עבד

 .אמתך בן עבדך
 המלאכים כי ממנו המלאכים את יעקב הפריד כך אחר
 כן ועל עמו' שה ידע כי חשש לא יעקב ברם מעשיו פחדו
 אכה אני אף - והכהו האחת המחנה אל עשו יבא אם אמר
 שיעקב שמצינו כשם השני בצד שעמדו המלאכים את

 מנחה תפלת יעקב התפלל כך אחר מיכאל מלאך עם נלחם
 שאתה החסדים מכל מגיע שלא החסדים מכל קטנתי ואמר
 רק אני כי, אמת שחותמו ה"הקב זה האמת ומכל עמי עושה

 את שהבדלתי מחנות לשתי הייתי ועתה וזהו, ה"הקב עם
 ואני, ה"הקב מבלעדי עשר שום לי ואין ממני המלאכים

 לבד ממך, עמך אטיב היטב שאמרת שלך בהבטחה מתחזק
 והקם תשיב השב על ל"חז שדרשו כמו פעמים מאה ואפלו
 כי, הלכה של בעמקה שלן - הוא בלילה שם וילן תקים
 על ה"הקב לפני ברך כורע הוא לישון הולך שיעקב בזמן
 מנחה נתן כך אחר, עשו ועם לבן עם עמו שעשה החסד כל

 המקדש בבית שמביאים הקרבנות שכל לו אמר ובזה לעשו
 להם שוה לא כן ועל להם טוב וזה, הגוים על מכפר זה

 לקלקל בכדי גמלים גם לו שלח מקום ומכל, עמו להלחם
 עלינו טהילמ נכנסים כשאנו אנו וכן, עשו של הקרבנות את

 בהכנעה ה"הקב לפני ברך ולכרע אמתך בן עבדך אני לומר
 ה"שהקב והחסד הטוב כל על רבו לפני עבד של ובשפלות

 .עמנו עושה
 שיהיה אותו שברך ה"בקב בטח כי -" לבדו יעקב ויותר"

 ואיתא עמו איש נאבק לבד יעקב שנשאר ובזמן עמו
 שאי שנדע בכדי זה וכל מיכאל מלאך היה שזה במדרש
 שהשליחויות הסבה גם וזה כלל המלאכים על לסמך אפשר

 כח להם שיש נטעה שלא בכדי מתחלפת המלאכים של
 על יעקב עם רב ומיכאל ה"הקב של שלוחים הם אלא

 בעל יעקב את לעשות רצה כן ועל הברכות ועל הבכורה
 צריך היה בנימין כי ההולדה המשך את ממנו ולמנע מום

 יכול שאינו וכשראה, בחלקו בנוי המקדש שהבית - להולד
 רצה כי ,יריכו בכף נגע לבד ה"בקב שבטח מחמש לו

, המקדש בבית לעבוד יוכל שלא בכדי מום בעל לעשותו
 לעבוד ברצונו כי אותו שישחרר מיעקב בקש כך אחר ומיד
 להקריב ורצה במרום ומשמש עומד מיכאל כי ה"הקב את

 כן אם אלא אותו שחרר לא יעקב ברם שחר של תמיד קרבן
 על שלט יעקב כי הברכות על לו שידה - אותו יברך

 מיכאל כך ידי על ורק המקדש בבית עבד והוא המלאכים
 - ישראל לו קרא מיכאל כן ועל למעלה להקריב יכול

 .המלאכים על שולט שהוא להראות
 מאל שפנה - פניאל המלאך את העביר יעקב כאשר ומיד
 רק הנה שהשמשמחמת  השמש לו זרח - המלאך שזה

 אור יוצר ברכת ברך יעקב ואזי מלאך ידי על ולא ה"מהקב
 מעשה מחדש תמיד יום בכל בטובו מחדש לבדו ה"שהקב
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 אותו רפא מאז לבדו מרומם שהוא' ה כך ידי ועל ,בראשית
 צדיקים מנרתיקה חמה ה"הקב יוציא לבוא שלעתיד וכשם

 יכולה שהשמש להראות בה נדונים ורשעים בה מתעדנים
 ועל, ידה על יחלה ומי יתרפא מי קובע ה"והקב להזיק גם
 וברוכים אהובים הם שהמלאכים זו בברכה אומרים אנו כן
 זה יחד הם הרע יצר להם שאין שמחמת בעבורם חסרון וזה
 עצמם שהמלאכים מודיעים אנו הברכה ובסיום זה עם

 העולם בריאת כל וגם גבורות פועל לבדו ה"שהקב מודים
מברכים  שאנו וכמו ,מקום של במאמרו היום עד מחזיק זה

' ה גדולת וזו שחקים ברא במאמרו אשרבקידוש לבנה 
 ואינו שנים לאלפי העולם כל את מחזיק הוא אחד שבדבור

 שאין אומרים והמלאכים ,חדש דבור פעם בכל לומר צריך
 בורא חדשות עושה גבורות פועל ה"הקב אלא כח שום להם

 בחסד הן - רפאל וגם גבריאל גם מיכאל שגם ללמד רפואות
 .'ה זה הכל בדין והן
 נותנים שהמלאכים - כתר בקדשת אומרים אנו זה כל ואת
 שואלים והמלאכים ישראל כלל עם יחד ה"להקב הכתר את

 וזה ברחמים אלינו יורד ה"הקב כי כבודו מקום איה אותנו
 שאנו, אחד' ה אלקינו' ה ישראל שמע משיבים שאנו מה
 וכשם ה"הקב עם אחת חטיבה אנחנו לבד - ישראל כלל

 לבא לעתיד כן כמו, לבד ה"הקב אותנו גאל שבמצרים
 .שרף ידי על ולא מלאך ידי על ולא לבד אותנו יגאל ה"הקב

 בעבורנו למוד הנם אלו שפרשיות האמור מכל המורם
 יותר הרבה גדול שלנו והכח לבד עלינו ושומר ה"שהקב

 נמצאים אנו שבו למקום אלינו יורד ה"הקב כי מהמלאכים
 ידי על רק כי יעקב ששכב מהיכן יצאו המלאכים כן ועל

 לעלות יכולים המלאכים לשכינה מרכבה שהם הצדיקים
 מכוון מעלה של המקדש בית כן ועל שם ולעבד לשמים

 נאמין מצדנו שאנו והעקר, מטה של המקדש בית כנגד
 שאנו ידיעה מתוך המלאכים את מאתנו ונשלח לבד ה"בקב

, המוריה בהר הבטיח ה"שהקב הברכות עם ישראל בארץ
 היטב אמרת ואתה שאמר יעקב בתפלת מוצאים שאנו וכשם
 עמנו מטיב ה"הקב שרק להראות הלשון כפל, עמך אטיב

 .אמן לכך יזכנו' ה, עלינו ושומר

 

ָאה  נְּ ַין ַהּקִ ִענְּ יִרים ּבְּ ּבִ סֹודֹות ּכַ ית -יְּ ִ ֵראש  ש  ּבְּ ֻחּמָ  ּבְּ
ם ה ָ גֹו' )ש  ֹור ַוֲחמֹור וְׁ י ש  י לִּ הִּ י... ַויְׁ ת ִּ רְׁ ם ָלָבן ג ַ  ו(-עִּ

י. ְוָצִריְך  ַמְרּתִ ְרָי"ג ִמְצֹות ׁשָ י ְוּתַ ְרּתִ "י ִעם ָלָבן ּגַ ַתב ַרׁשִ אּור ּכָ ּבֵ
ָהיּו לֹו ׁשֹור  ְרָי"ג ִמְצֹות ְלַמה ׁשֶּׁ ם ּתַ ּיֵ ּקִ ֶּׁ ין ַמה ׁשּ ר ּבֵ ׁשֶּׁ ַמה ַהּקֶּׁ
ָהיּו לֹו ׁשֹור ַוֲחמֹור,  ר לֹו ׁשֶּׁ ְזַקק ְלַסּפֵ ֵני ַמה הֻׁ ַוֲחמֹור? ְועֹוד ִמּפְ
ן ַמּדּוַע  ת ִקְנָאתֹו ָעָליו? ְועֹוד ֵיׁש ְלַעּיֵ יר אֶּׁ ה הּוא ַמְגּבִ זֶּׁ ַוֲהלֹא ּבָ

ַלח  ׁש?ׁשָ  לֹו ַמְלָאִכים ַמּמָ
ָאנּו רֹוִאים  י ַמה ׁשֶּׁ א ַעל ּפִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְוִנְרָאה ְלָבֵאר ּבְ
ָעַבר ּבֹו  ל ׁשֶּׁ ּקֵ ת ִעְנַין ַהּמַ תֹו אֶּׁ ְתִפּלָ יר ּבִ ֲעֹקב ַמְזּכִ ּיַ ְך ׁשֶּׁ ְמׁשֵ הֶּׁ ּבַ

ל ְרכּוׁשוֹ  ת ּכָ ּנּו אֶּׁ ֱאִליָפז ִמּמֶּׁ ֶּׁ ן, ֵמֲחַמת ׁשּ ְרּדֵ ת ַהּיַ ְכֵדי  ְלַבד אֶּׁ ּבִ
ב  ְחׁשָ ת ַיֲעֹקב, ְוָעִני נֶּׁ הּו ַלֲהרֹוג אֶּׁ ּוָ ּצִ ֶּׁ ַאת ָאִביו ׁשּ ת ַצּוָ ם אֶּׁ ְלַקּיֵ

ֵמת,  ה, ּכְ ּטֶׁ ַין ַהּמַ ִענְּ ּתֹו ּוכְּ ַדעְּ ַאר ֵאיָתן ּבְּ ל ָמקֹום ַיֲעֹקב ִנש ְּ ּוִמּכָ
, ִמּתוֹ  ַרךְּ ּבָ ּבֹוֵרא ִיתְּ ת ּבַ טֶׁ לֶׁ ֱאמּוָנה ֻמחְּ ַעת וֶׁ ק ַהּדַ חֹזֶׁ ל לְּ ַסּמֵ ךְּ ַהּמְּ

ַגם  טַֹח, וְּ ַרק ּבֹו ֵיש  ָלנּו ִלבְּ ֵען וְּ ָ ִהש ּ ַרק ָעָליו ֵיש  ָלנּו לְּ ִדיָעה ש ֶׁ יְּ

ֵאין  ֶׁ יל ַיֲעֹקב ש ּ ּכִ ָאתֹו, ִהש ְּ ו ָרַדף ַאֲחָריו ֵמֲחַמת ִקנְּ ֵעש ָ ש ֶׁ ּכְּ
לֹא ִניָמה. מְּ ּה ּכִ ּתָ רְּ ֲחבֶׁ כּות נֹוַגַעת ּבַ  ַמלְּ

ּכְ  ם ׁשֶּׁ ׁשֵ ּכְ ו ׁשֶּׁ ָאַמר ְלֵעש ָ ה ַמה ׁשֶּׁ ֹותֹו ָעִני, ְוזֶּׁ ב ֱאִליָפז ַלֲעש  ָחׁשַ ׁשֶּׁ
ל ָמקֹום  ת מֹוִנים ֵמרֹב ִקְנָאתֹו ּבֹו, ִמּכָ רֶּׁ ה אֹותֹו ֲעש ֶּׁ ְוֵכן ָלָבן ִרּמָ
ו לֹא יּוַכל  מֹו ֵכן ֵעש ָ יַע לֹו, ּכְ ּגִ ל טּוב ַהּמַ ַפע ּכָ "ה ָנַתן לֹו ׁשֶּׁ ּבָ ַהּקָ

ּבֹות ִיּתֵ  ל ַהּסִ י ְמסֹוֵבב ּכָ ע ּבֹו ְלָרָעה, ּכִ מֹר ִלּגַ י ָצְרּכֹו, ְוִיׁשְ ן לֹו ּדַ
ל  ֵ ֱאִליָפז ְוָלָבן ִנּסּו ְלַנׁשּ ֶּׁ ו, ֲהַגם ׁשּ ַתן לֹו ַעד ַעְכׁשָ ּנָ ם ׁשֶּׁ ׁשֵ ָעָליו ּכְ

ָכָסיו.  אֹותֹו ִמּנְ
ָאה,  נְּ ד ַהּקִ גֶׁ ו ֵעָצה טֹוָבה נֶׁ ֵעש ָ ֲעֹקב ָאַמר לְּ ּיַ ֶׁ א ש  ּלָ לֹא עֹוד אֶׁ וְּ

ּדֵ  ּתַ הּוא לֹא ִמסְּ ה ש ֶׁ ִאם הּוא רֹואֶׁ ָאה, ש ֶׁ נְּ ר ִעם ַיֲעֹקב ֵמֲחַמת ַהּקִ
ַאַחר  יש  טֹוב, וְּ ּגִ רְּ ּיַ ֶׁ ֵדי ש  כְּ ה, ּבִ ַכּדֹומֶׁ ֵהמֹות וְּ ן לֹו ּבְּ ֲאַזי ַיֲעֹקב ִיּתֵ

ַרֵחק ֵמִאּתֹו, תְּ ּיִ ֶׁ ךְּ ש  ֲעֹקב ָאַמר  ּכָ ּיַ ְך ׁשֶּׁ ְמׁשֵ הֶּׁ ָאנּו רֹוִאים ּבַ ם ׁשֶּׁ ּוְכׁשֵ
הֹות ִעּמֹו ּבְ  ֵאינֹו ָיכֹול ִלׁשְ ו, ׁשֶּׁ בֹא ֵאָליו ְלֵעש ָ ּיָ א ֲחָדא, ְוׁשֶּׁ ַצְוּתָ
ְכֵדי ְלָהְרגֹו[. ִמים ]ּבִ ַאֲחִרית ַהּיָ  ַרק ּבְ

ּיֹות  ִ ָרש  ָכל ַהּפָ ִריָכה אֹוָתנּו ּבְּ ה ַהּתֹוָרה ַמדְּ דֹול ַהּזֶׁ סֹוד ַהּגָ ת ַהּיְּ אֶׁ וְּ
ה, ָראנּו ַעד ַעּתָ ּקָ ֶׁ ה ֵיׁש  ש  ָרׁשָ ָכל ּפָ י ּבְ ְך ְמַעט, ּכִ ב ַעל ּכָ ְוִנְתַעּכֵ

נּו, ְוֵכיַצד  ָלנוּ  ּבָ ְנָאה ׁשֶּׁ יַצד ַלֲעֹבד ַעל ַהּקִ יִרים ּכֵ ּבִ ְיסֹודֹות ּכַ
ם, ּוְנָפֵרט  הֶּׁ ר ִעּמָ ּדֵ ה ָלנּו ְלִהְסּתַ ׁשֶּׁ ּקָ ֶּׁ ים ׁשּ ם ִעם ָהֲאָנׁשִ ר ּגַ ּדֵ ְלִהְסּתַ
ה ְוֵתן ְלָחָכם  דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ָצאנּו ּבַ ּמָ ְגָמאֹות ׁשֶּׁ ה ֵמַהּדֻׁ ּמָ ּכַ

ם. ְחּכַ  ְויֶּׁ
ית ִנְפּתַ  א. ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ּמּוָבא ּבְ ַמה ׁשֶּׁ ה ּבְ זֶּׁ ת  -ח ּבָ ל אֶּׁ ַקִין ְמַקּבֵ

ן  ָעָליו ְלָהִביא ָקְרּבָ יל ׁשֶּׁ ּכִ ַחת ְרׁשּותֹו ַוֲאַזי הּוא ַמש ְ ָהֲאָדָמה ּתַ
יו ַהּטֹוִבים  ת ַמֲעש ָ ה אֶּׁ רֹואֶּׁ ל ׁשֶּׁ בֶּׁ ּכּוִרים, הֶּׁ ִעְנַין ַהּבִ ִלְפֵני ה' ּכְ

ל ָאִחיו ִמְצָטֵרף גַּ  ַחת ׁשֶּׁ ָהיּו ּתַ ֵהמֹות ׁשֶּׁ ן ֵמַהּבְ ם הּוא, ּוֵמִביא ָקְרּבָ
מֹו ְרׁשּותֹו,  אּוָיה, ּוכְּ ָאה רְּ ּה ִקנְּ ַקִין ִהּנָ ל ּבְּ בֶׁ ל הֶׁ ָאה זֹו ש ֶׁ ִקנְּ

ה  ּבֶׁ רְּ ִרים ּתַ ַאת סֹופְּ ָמָרא )ב"ב כא.( "ִקנְּ ּגְּ רּו ֲחַז"ל ּבַ ָאמְּ ש ֶׁ
קֹום לְּ  מְּ ּבִ ֶׁ ִביֵלנּו ש  ְּ ש  ה ִלּמּוד ּבִ זֶׁ ָמה", וְּ ּזּוַלת, ֵיש  ָלנּו ָחכְּ אֹות ּבַ ַקּנְּ

מֹותֹו. הֹג ּכְּ ִלנְּ ה וְּ הּוא עֹוש ֶׁ בֹות ַהּטֹוב ש ֶׁ ִעקְּ עֹד ּבְּ  ִלצְּ
ל  ב. ה ְלִמְנָחתֹו ׁשֶּׁ "ה ׁשֹוהֶּׁ ּבָ ַהּקָ ה ָאנּו רֹוִאים ׁשֶּׁ ָרׁשָ ְך ַהּפָ ְמׁשֵ הֶּׁ ּבְ

א ּבְ  ת ַקִין ִאם ְיַקּנֵ ְכֵדי ְלַנּסֹות אֶּׁ ה ּבִ ל ַקִין, ְוזֶּׁ ל ְולֹא ְלׁשֶּׁ בֶּׁ ל, הֶּׁ בֶּׁ הֶּׁ
ם  ה ּגַ ְנָאה הּוא ַנֲעש ָ יֹון, ּוְלַבד ֵמַהּקִ ּסָ ּנִ ַרם ַקִין לֹא עֹוֵמד ּבַ ּבְ

ה ָחָרה ָלְך"  "ה ׁשֹוֵאל אֹותֹו "ָלּמָ ּבָ ה  -ָעצּוב, ַוֲאַזי ַהּקָ ה ַאּתָ ָלּמָ
ה  ְכֵדי ְלַנּסֹוְתָך? "ְוָלּמָ ַלת ִמְנָחְתָך ּבִ ת ַקּבָ י אֶּׁ ֵהּתִ ִהׁשַ ֶּׁ ַכַעס ַעל ׁשּ ּבְ

יָך"  ָנְפלוּ  נֶּׁ ְרֵאת -ּפָ ּנִ א ְלַעְצבּות ׁשֶּׁ ה ּבָ ְך ַאּתָ ֲחַמת ּכָ ּמֵ ָבר ׁשֶּׁ  ּכְ
ֵאת"  ֲאִפילוּ  יִטיב ש ְ י חּוץ, "ֲהלֹוא ִאם ּתֵ ַלּפֵ ֲאִני מּוָכן  -ּכְ

יֹון. ּסָ ּנִ ֲעֹמד ּבַ אֹות ּוְלרֹוֵמם אֹוְתָך ִאם ּתַ  ְלַנש ְ
ת ָהֲאָד  קֹו אֶׁ לְּ חֶׁ ִין ָנַטל לְּ ּקַ ֶׁ אּור ש  ר ּבֵ תֶׁ יֶׁ ָכל ּובְּ רֹות וְּ ַהּפֵ ָמה וְּ

ָתה  ה ָהיְּ ל ָהַחי, ּוָבזֶׁ קֹו ִמּכָ לְּ חֶׁ ל ָנַטל לְּ בֶׁ הֶׁ ם, וְּ ַהּיֹוֵצא ֵמהֶׁ
קֹו,  לְּ ם ֵמחֶׁ ָרָצה ִלּטֹול ּגַ ל וְּ בֶׁ הֶׁ א ּבְּ ִין ִקּנֵ ּקַ ֶׁ ש  ַרם ּכְּ ָוה, ּבְּ ָ ֲחלּוָקָתם ש 

ִפיָלתֹו,  ָתה נְּ ה ָהיְּ זֶׁ ְך, ּבָ ְמׁשֵ הֶּׁ ם ּבַ ָאנּו רֹוִאים ּגַ ה ַמה ׁשֶּׁ ְוזֶּׁ
ֵמי ּכְ  ל, ָאַמר לֹו ה' "קֹול ּדְ בֶּׁ ל הֶּׁ ת ָדמֹו ׁשֶּׁ ְלָעה אֶּׁ ָהֲאָדָמה ּבָ ׁשֶּׁ

ת  כֶּׁ ּיֶּׁ ַ ָהֲאָדָמה ַהׁשּ ָאִחיָך ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה", ֵמֲחַמת ׁשֶּׁ
ל, ְוַעל  בֶּׁ ְך ְלהֶּׁ ּיָ ַ ה ָהַחי ַהׁשּ ּזֶּׁ ְך ָלּה ׁשֶּׁ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ק ׁשֶּׁ ְלַקִין ָנְטָלה ֵחלֶּׁ

ָלה ָהֲאָדָמ  ן ִנְתַקּלְ ִהיא, ָראּוי ּכֵ ל ׁשֶּׁ ִמים ִמְצָוה ּכָ ָאנּו ְמַקּיְ ה, ּוְכׁשֶּׁ
יל  ּכִ ָאה ֵמָהֲאָדָמה אֹו ֵמַהַחי, ּוְלַהש ְ ָלנּו ְלִהְתּבֹוֵנן, ַהִאם ִהיא ּבָ

ּזּוַלת. אֹות ּבַ ּלֹו ְוֵאין ַמה ְלַקּנְ חּום ׁשֶּׁ ת ַהּתְ ָחד ֵיׁש אֶּׁ ָכל אֶּׁ ּלְ  ׁשֶּׁ
ת ִמּצֶׁ  בֶׁ ּכֶׁ ַות ִציִצית ֻמרְּ ָמא ִמצְּ ֻדגְּ ַגם לְּ ם ַחי וְּ ה ּגַ ּזֶׁ ֶׁ ים, ש  ּתִ ְּ ר ּוִפש  מֶׁ

ָאִים,  לְּ ָרה ַהּתֹוָרה ּכִ ךְּ ָאסְּ ֲחַמת ּכָ ּמֵ ֶׁ ר לֹוַמר ש  ש ָ פְּ אֶׁ צֹוֵמַח, וְּ
ל ַהּזּוַלת, ּותֹו ש ֶׁ ש  ִניָסה ִלרְּ ה ּכְּ ּזֶׁ ֶׁ יָון ש  ל ְוַעל ִמּכֵ ָחד ּכָ מֹוַח  אֶּׁ  ִלש ְ
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ְלקוֹ  חֶּׁ ת ִלְרצֹות ְולֹא ַהּטֹוב ּבְ ׁש  ַמה אֶּׁ ּיֵ ל ָמקֹום ְלזוּ  ׁשֶּׁ ָלתֹו, ּוִמּכָ
ת ֵכלֶּׁ ִציִצית ּתְ יָון ֵאין ּבְ ְלַאִים ִמּכֵ ל ּכִ ִהיא ִאּסּור ׁשֶּׁ ָאה ׁשֶּׁ ִמן  ּבָ

ְנָאה  ֵאין ַהּקִ ֶּׁ ִגים ׁשּ ל ְלַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה, ְוֵכן ֵמַהּדָ ַסּמֵ ם, ַהּמְ ַהּיָ
ם, ְוֵכן הֶּׁ ת ּבָ טֶּׁ ר הּוא ְוָהַעִין ָהָרע ׁשֹולֶּׁ ין ְמַחּבֵ ר ּבֵ מֶּׁ ים צֶּׁ ּתִ  - ְלִפׁשְ

ל ּכָ ָחד ׁשֶּׁ ַעְצמוֹ  אֶּׁ ּלְ ׁשֶּׁ ךְ  ּכְ ּיָ ָאָדם  אוֹ  ְלַקִין ׁשַ ׁשֶּׁ ּכְ יָון ׁשֶּׁ ל, ִמּכֵ בֶּׁ ְלהֶּׁ
ל זּוָלתֹו,  ּטֹוב ׁשֶּׁ ְנִתיָנה ְוִפְרגּון ַלּזּוַלת ְוֵאין ֵעינֹו ָצָרה ּבַ ָמֵלא ּבִ

ׁש ְלִקְנָאה.  ֵאין ֲחׁשַ
ַין ַהּתְּ  ּקַֹרח ָחַלק ַעל ִענְּ ֶׁ ה מּוָבן ש  ַעּתָ ש  וְּ הּוא ִחּפֵ יָון ש ֶׁ ת, ִמּכֵ ֵכלֶׁ

ֹות ַמֲחלֹוקֹות, ַלֲעש  אֹות וְּ ַקּנְּ ֵאי  לְּ ָהָיה ִמּנֹוש ְּ ֶׁ ֲהַגם ש  ֶׁ עֹוד ש  וְּ
לֹוָזה,  ּתֹו ַהּנְּ ַדעְּ ל ָמקֹום ָסַבר ּבְּ ת, ִמּכָ ֵכלֶׁ תְּ ָהָיה ָעטּוף ּבִ ֶׁ ָהָארֹון ש 

 ֶׁ ת, ֲאָבל לֹא ש  ֵכלֶׁ תְּ ָעטּוף ּבִ ִרית ָקדֹוש  וְּ ַרק ֲארֹון ַהּבְּ ים ש ֶׁ ָהֲאָנש ִ
ָבר ת, ּוכְּ ֵכלֶׁ תְּ יֹות ֲעטּוִפים ּבִ ִריִכים ִלהְּ רּו ֲחַז"ל )ַמּכֹות כב(  צְּ ָאמְּ

לֹא ָקמּו  ר ּתֹוָרה וְּ י ֵספֶׁ ָקמּו ִמַקּמֵ י ּדְּ ֵ ש  ִאי ָהֵני ִאינְּ ָ ש  ה ִטּפְּ ּמָ "ּכַ
ר ִעּקָ ה", וְּ ָרא ַרּבָ בְּ י ּגַ ָתה ֲחלּוָקתוֹ  ִמַקּמֵ ָעָטה ַאֲהרֹן ַעל ָהיְּ  ַעל ש ֶׁ

ִעיל וֹ ּגּופ ת מְּ ֵכלֶׁ ֵכן ּתְּ ת וְּ ָנפֶׁ צְּ יץ ַהּמִ ַהּצִ ִתיל ִעם ָהיוּ  וְּ ת,  ּפְּ ֵכלֶׁ ּתְּ
ה זֶׁ ר ֵמֲחַמת וְּ ִעּקַ ֶׁ ל ֲעבֹוָדתוֹ  ש  ָתה ַאֲהרֹן ש ֶׁ ין ָהיְּ ּכִ ְּ ַהש  לֹום, לְּ  ש ָ
ין סֹודוֹ  ִאיש   ּבֵ ּיְּ ֶׁ ִין ש  סֹוד - ִמּקַ ָעָפר יְּ א הֶׁ ֵרֵעהוּ  ַהּבָ  ֵמָהֲאָדָמה, לְּ

סֹודוֹ  ּיְּ ֶׁ ל ש  בֶׁ סֹוד - ֵמהֶׁ א ָהרּוַח  יְּ  ָהַחי.  ִמן ַהּבָ
ָבא ְמִציָעא ְכּתֹות ּבָ ּסֶּׁ ּמַ ם ָהִעְנָין ׁשֶּׁ ה ּגַ ְתָרא ּפֹוְתִחים  ּוָבָבא ְוזֶּׁ ּבָ

ה, אֹו ֵמֲחַמת ֲחלּוַקת  ה ִעם זֶּׁ ִרים זֶּׁ ּדְ ֵאיָנם ִמְסּתַ ים ׁשֶּׁ ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ ּבִ
ֲאַזי ל( אֹו ַעל ָחֵצר )ַקִין(, ׁשֶּׁ בֶּׁ ית )הֶּׁ עֹות ַעל ַטּלִ הֹורּו ָלנּו ֲחַז"ל  ּדֵ
ה ּוְמִריָבה. ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ַמּצָ ֵדי ׁשֶּׁ ֲחלֹקּו, ּכְ ּיַ  ׁשֶּׁ

ל ַאְבָרָהם ג.  ם ֵאצֶּׁ ת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ּגַ דֶּׁ ה ְמַלּמֶּׁ סֹוד ַהּזֶּׁ ת ַהּיְ אֶּׁ
ת  ְפֵני ַעְצמֹו ּוְלַהְחִליף אֶּׁ ר לֹוט ִניָסה ִלְהיֹות ַרב ּבִ ֲאׁשֶּׁ ּכַ ָאִבינּו, ׁשֶּׁ

ל ֵלְך לֹו ְלָמקֹום ַאֵחר, ְמקֹומֹו ׁשֶּׁ ּיֵ  ַאְבָרָהם, ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם ׁשֶּׁ
ַצד  מֹו ֲאִפּלּו לְּ ת ַעצְּ ד אֶׁ ַצּדֵ ים לְּ ּכִ ָרָהם ִהסְּ ַאבְּ ֶׁ א ש  ּלָ לֹא עֹוד אֶׁ וְּ
רֹוֵעי לֹוט,  ין רֹוָעיו לְּ ִריָבה ּבֵ ה מְּ יֶׁ הְּ ּלֹא ּתִ ֶׁ ר ש  ָהִעּקָ ֹמאל, וְּ ש ְּ

ת ָהר ם אֶׁ לֹוט ּגַ ךְּ ָנַתן לְּ ַבד ִמּכָ ָרבּו ִעם רֹוֵעי לֹוט, ּולְּ ֶׁ ּלֹו ש  ֶׁ ֹוִעים ש 
ק,  ָרָהם ֵעסֶׁ ָרִבים לֹא ָרָצה ַאבְּ ֶׁ ים ש  ִעם ֲאָנש ִ יָון ש ֶׁ ָאנּו ִמּכֵ ּוְכמֹו ׁשֶּׁ

ָאַמר ַאְבָרָהם ְך ׁשֶּׁ ְמׁשֵ הֶּׁ ֵדָעה  רֹוִאים ּבַ ָהָיה ּבְ ְך ְסדֹום ׁשֶּׁ לֶּׁ ְלמֶּׁ
הוּ  ֹוֵפט ַאַחת ִעם לֹוט, ּוִמּנָ ְליֹון ַלׁשּ ל ָהעֶּׁ ת  ,ְסדֹום ׁשֶּׁ ח אֶּׁ ּקַ ּיִ ׁשֶּׁ

ְכֵדי ִריָבה, ּבִ ּמְ ָאֲחזּו ּבַ ל ַעְבֵדי לֹוט ׁשֶּׁ ֵהם ּכָ ׁש ׁשֶּׁ פֶּׁ הּוא ַהּנֶּׁ  ְולֹוט ׁשֶּׁ
ֵהם יֹאְמרוּ  לֹא ירוּ  ׁשֶּׁ ֱעׁשִ ת אֹותֹו,  הֶּׁ ָרָהם ָהָיה אֶׁ ַאבְּ ִאּלּו לְּ וְּ

ת ֲחלֹקֶׁ ֱאָמנּות ּוָבַרח ִמן ַהּמַ נֶׁ ש  אֹותֹו ּבְּ ּמֵ ִ ש ּ ר ש ֶׁ זֶׁ ָתַפס לֹו , ֱאִליעֶׁ וְּ
ּתּור ת ַהּוִ ת ִמּדַ ּדּוְך ְלִיְצָחק, , אֶׁ ִ ִעְנַין ַהׁשּ ָאנּו רֹוִאים ּבְ מֹו ׁשֶּׁ ּכְ

ָהיּו ְלַאְבָרָהם  ל ָהֲעָבִדים ׁשֶּׁ ד ּכָ גֶּׁ נֶּׁ קּול ּכְ ה ָהָיה ׁשָ ר זֶּׁ זֶּׁ ֱאִליעֶּׁ וֶּׁ
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְנָדִרים לב.(. מֹו ׁשֶּׁ ִחיָלה ּכְ  ִמּתְ

ָעש ָ  ד. ת ַמה ׁשֶּׁ ְך ָאנּו רֹוִאים אֶּׁ ְך ַאַחר ּכָ לֶּׁ ַזל  -ה ֲאִבימֶּׁ ּגָ ׁשֶּׁ
ּפּור ִעם  ָבר ָיַדע ֵמַהּסִ ל ָמקֹום ַאְבָרָהם ּכְ ֵארֹות ֵמַאְבָרָהם, ּוִמּכָ ּבְ
ּסֹוף הֹוִכיחֹו  ן ַרק ּבַ ְך, ְוַעל ּכֵ לֶּׁ ק ִעם ֲאִבימֶּׁ ּלֹא ְלִהְתַעּסֵ לֹוט ׁשֶּׁ

ה, ָבר ַהּזֶּׁ מֹ  ַעל ַהּדָ ֹות, ִלרְּ ָבש  ַבע ַהּכְּ ת ש ֶׁ יב אֶׁ ךְּ ִהּצִ ַאַחר ּכָ ז ַעל וְּ
ִכים  ּיָ ַ ֵארֹות ַהש ּ ּבְּ קּו, ּבַ ָחלְּ ל ש ֶׁ בֶׁ הֶׁ ַין ַקִין וְּ ִענְּ ַין ַהֲחלּוָקה, ּוכְּ ִענְּ

ל. בֶׁ הֶׁ כֹות לְּ ּיָ ַ ֹות ַהש ּ ָבש  ּכְּ ּבַ ל ַקִין, וְּ ּותֹו ש ֶׁ ש  רְּ  ָלֲאָדָמה ּבִ
ת ה. רֶּׁ ֲאִריכּות ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶּׁ ין רֹוֵעי ִיְצָחק  ּבַ ּבֵ ִריָבה ׁשֶּׁ ת ַהּמְ אֶּׁ

ֵאר ְלרֹוֵעי ֲאִב  ר ְוהֹוֵלְך ַלְחּפֹר ּבְ ם ִיְצָחק ְמַוּתֵ ְך, ְוַגם ׁשָ לֶּׁ ימֶּׁ
ת. ְכֵדי ִלְמנֹוַע ַמְחלֹקֶּׁ ת, ּבִ רֶּׁ  ַאחֶּׁ

חּום  ו. ּתְ ְצִליַח ּבַ ּיַ ֵרְך אֹותֹו ׁשֶּׁ ּבֵ ו, ׁשֶּׁ ל ִיְצָחק ְלֵעש ָ ָרכֹות ׁשֶּׁ ת ַהּבְ אֶּׁ
ל ַיֲעֹקב. חּום ׁשֶּׁ ּתְ ֵנס ּבַ ּלֹו ְולֹא ִיּכָ  ׁשֶּׁ

ל ָר  ז. ה ׁשֶּׁ ֲעש ֶּׁ ת ָלּה ַהּמַ רֶּׁ ת ְלֵלָאה ּומֹוסֶּׁ רֶּׁ ָרֵחל ְמַוּתֶּׁ ֵחל ְוֵלָאה, ׁשֶּׁ

ִנים. ּמָ ת ַהּסִ  אֶּׁ
ּלֹא ָלִריב ִעם ָלָבן ֲהַגם  ח. ְכֵדי ׁשֶּׁ ּבִ ל ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן, ׁשֶּׁ ּפּור ׁשֶּׁ ַהּסִ

ת  ְחְלקּו אֶּׁ ּיַ ָעִמים, ָאַמר ַיֲעֹקב ְלָלָבן ׁשֶּׁ הּו ֵאין ְסֹפר ּפְ ִרּמָ ׁשֶּׁ
ָלִאי ים ְוַהּטְ ָבש ִ ים ְוכּו'.ַהּכְ ּדִ קֻׁ  ם ַהּנְ

ְחִליט ָלֵצאת  ט. ר ִעם ָלָבן, הֶּׁ ּדֵ ֵאינֹו ִמְסּתַ ָרָאה ַיֲעֹקב ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ ּכְ
ת ָהֵעיַנִים ּלֹא ְלהֹוִציא לֹו אֶּׁ ר ׁשֶּׁ ל ָלָבן, ְוָהִעּקָ קֹומֹו ׁשֶּׁ  .ִמּמְ

ֵדי  כְּ ָאִכים, ּבִ ֹוֵלַח לֹו ַמלְּ ו הּוא ש  ֵעש ָ יַע לְּ ֲעֹקב ַמּגִ ּיַ ֶׁ ֵעת ש  י. ּבְּ
ָאנּו  ֶׁ ָאִכים ש  לְּ מֹו ַהּמַ יֹות, ּכְּ עֹוָלם ִלהְּ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ דֹו ש ֶׁ ַלּמְּ לְּ
ה  ה ָלזֶׁ ּות זֶׁ ש  ִנים רְּ ֵהם נֹותְּ ת יֹוֵצר' ש ֶׁ ּכַ ִברְּ ר ּבְּ י ּבֹקֶׁ ִרים ִמּדֵ אֹומְּ
וֹת  ָי"ג ִמצְּ רְּ ל ַהּתַ ָין ש ֶׁ ה ָהִענְּ זֶׁ ת, וְּ לֹקֶׁ ּום ַמחְּ ִלי ש  ַאֲהָבה ּבְּ ּבְּ

 ָ ש ּ ָאַמר לֹו ש ֶׁ ל ַהּתֹוָרה ש ֶׁ ָלאֹות ש ֶׁ פְּ ֹות ַהּנִ צְּ ל ַהּמִ ֵהם ּכָ ַמר ש ֶׁ
לֹא  ר ִעם ַהּזּוַלת וְּ ּדֵ ּתַ ִהסְּ יַצד לְּ ָמה ּכֵ ָחכְּ ֵלִאים ּבְּ ה ַהּמְּ דֹוש ָ ַהּקְּ

ה ַעּתָ ת וְּ לֹקֶׁ ַלח מּוָבן ָלבֹוא ִליֵדי ַמחְּ ָ ש ּ ֵהמֹות לוֹ  ש ֶׁ יָון ּבְּ  ִמּכֵ
ו ֵעש ָ ִחיַנת הּוא ש ֶׁ ַיֲעֹקבֲאָדָמה,  - ַקִין ּבְּ ִחיַנת הּוא וְּ ל ּבְּ בֶׁ  הֶׁ
דֹורֹון ַלח ּוּבַ ָ ש ּ דוֹ  לוֹ  ש ֶׁ הּוא ִלּמְּ ם לוֹ  ָלֵתת מּוָכן ש ֶׁ ֵהמֹות ּגַ  ֵמַהּבְּ
כֹות ּיָ ַ קֹו, ַהש ּ לְּ חֶׁ ר לְּ ָהִעּקָ ּלֹא וְּ ֶׁ קֹוֵטט ש  מוֹ  ִעּמוֹ  ִיתְּ ָאַמר ּוכְּ ֶׁ  ש 
לֹֹמה ךְּ  ש ְּ לֶׁ ם" ַהּמֶׁ ַֹנֲאָך ַהֲאִכֵלהּו ָלחֶׁ  ".ִאם ָרֵעב ש 

ל  ןִיּתֵ  כֶּׁ ֵ ת ַהש ּ ל אֶּׁ ה ּוְנַקּבֵ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ִמיד ּבַ ְתּבֹוֵנן ּתָ ּנִ ה' ׁשֶּׁ
ם  ַדְרֵכיהֶּׁ לֹום, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִנְצַעד ּבְ ָ ּתּור ְוַהׁשּ ל ַהּוִ ְוַהָחְכָמה ׁשֶּׁ
ְלִמיֵדי  ה ִלְהיֹות ֵמַהּתַ ים, ְוִנְזּכֶּׁ דֹוׁשִ ל ֲאבֹוֵתנּו ַהּקְ ֲעלֹות ׁשֶּׁ ַהּנַ

ְרּבִ  ּמַ ְך ֲחָכִמים ׁשֶּׁ לֶּׁ ם ַהּמֶּׁ ה ּגַ ַכר זֶּׁ עֹוָלם, ּוִבש ְ לֹום ּבָ ים ׁשָ
ד. סֶּׁ לֹום ָוחֶּׁ ּלֹו ַיְרִעיף ָעֵלינּו ַאְך ׁשָ לֹום ׁשֶּׁ ָ ַהׁשּ  ׁשֶּׁ

 

ם ח( ָ ֹו )ש  ת  ר אִּ ֶ ַחץ ֶאת ָהָעם ֲאש  ֶצר לֹו ַוי ַ אֹד ַוי ֵ יָרא ַיֲעקֹב מְׁ  ַוי ִּ

ת אֹוָתנּו  דֶּׁ ה ְמַלּמֶּׁ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ רּוׁש ׁשֶּׁ י ּדְ ר ְלָפֵרׁש ַעל ּפִ ְפׁשָ אֶּׁ
ל  לּוחֹו ׁשֶּׁ הּוא ׁשְ ר ָהָרע ׁשֶּׁ צֶּׁ ּיֵ ֵחם ּבַ יַצד ְלִהּלָ ים ּכֵ אֹוְרחֹות ַחּיִ
ת ָהָאָדם ַעל  ר ָהָרע ְלַיֵאׁש אֶּׁ צֶּׁ ל ַהּיֵ ְרּכֹו ׁשֶּׁ ּדַ ה ֵמֲחַמת ׁשֶּׁ ו, ְוזֶּׁ ֵעש ָ

הּוא ַמְר  ם, ְיֵדי ׁשֶּׁ הֶּׁ הּוא ָלקּוי ּבָ ָבִרים ׁשֶּׁ ל ַהּדְ ת ּכָ ה לֹו אֶּׁ ֵדי אֶּׁ ּוִבכְּ
ֹות ַיַחץ  ךְּ ַעל ָהָאָדם ַלֲעש  ֵצל ִמּכָ ִהּנָ ין ַהּטֹוב ָלַרע  -לְּ יל ּבֵ ּדִ ַהבְּ ּולְּ

ּבֹו,  ֶׁ ּבֹו ש  ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶּׁ ל ַהּדְ ה ׁשֶּׁ ֲחנֶּׁ ֵאר ַהּמַ ָ ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִיׁשּ
ַעת.ִלְפֵליָטה ּוְלִעּדּוד ְוחֹזֶּׁ   ק ַהּדַ

 

ם ט( ָ ֲחֶנה ָהַאַחת )ש  ַ ו ֶאל ַהמ  ם ָיבֹוא ֵעש ָ  אִּ

ה ְלדֹורֹון  ָבִרים ִלְתִפּלָ ה ּדְ לֹוׁשָ "י "ִהְתִקין ַעְצמֹו ִלׁשְ ַתב ַרׁשִ ּכָ
הּוא ּוְלִמְלָחָמה".  לֹום וְּ ש ָ כֹוָנה לְּ ךְּ ַהּנְּ רֶׁ ת ַהּדֶׁ אן אֶׁ ָאנּו רֹוִאים ּכָ

כֶׁ  ה ַעל ָהָאָדם ָללֶׁ ִחּלָ ּתְּ ּבַ ֶׁ ָיה, ש  לֹוַמטְּ ִדיפְּ ָרה וְּ ָ ש  ל ּפְּ ךְּ ש ֶׁ רֶׁ דֶׁ ת ּבְּ
ל ֲחֵברֹו, ת ִלּבֹו ש ֶׁ ּתַֹח אֶׁ ֵדי ִלפְּ כְּ ה טֹוָבה ּבִ ָנה ּוִמּלָ ֵכן ָלֵתת ַמּתָ  וְּ
ָראּוי  ֵחם ּכָ ה ְלִהּלָ ְזּכֶּׁ ּיִ ַרְך ׁשֶּׁ ׁש ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ַבּקֵ ּיְ ה לֹא עֹוֵזר ׁשֶּׁ ְוִאם זֶּׁ

ְכֵדי ִלְזּכֹות ַלּטֹוב ְוַה  ָרע, ּבִ ְך ֵיֵלְך ּבָ י, ְוַרק ַאַחר ּכָ לֹום ָהֲאִמּתִ ָ ׁשּ
ה  ִפּלָ ַרְך ּוְבֹכַח ַהּתְ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ נּות ּכִ ל ִמְלָחָמה ְוַעְקׁשָ ְך ׁשֶּׁ רֶּׁ דֶּׁ ּבְ

 ְוָהֱאמּוָנה.

 

ִציק  ּמֵ ֶׁ ִמי ש  יר טֹוָבה לְּ ַהּכִ  ?לוֹ ַמּדּוַע מּוָטל ַעל ָהָאָדם לְּ
 ָ ָחה )ש  נְׁ ָידֹו מִּ א בְׁ ן ַהב ָ ח מִּ ק ַ  ם יד(ַוי ִּ

ֵהמֹות? ְועֹוד  ְוָקא ִמּבְ נֹות ּדַ ַלח לֹו ַמּתָ ֵני ַמה ׁשָ אּור ִמּפְ ָצִריְך ּבֵ
ָעִמים?  ַבע ּפְ ֲחָוה לֹו ׁשֶּׁ ּתַ ִהׁשְ ו ְמֹאד ַעד ׁשֶּׁ ֵני ַמה ִנְכַנע ְלֵעש ָ ִמּפְ
ָמָרא  ּגְ ִאיָתא ּבַ י ַמה ּדְ א ַעל ּפִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְוִנְרָאה ְלָבֵאר ּבְ
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הּוא  )ְמָנחֹות מֹו ׁשֶּׁ ה ּכְ נֹות זֶּׁ ְרּבָ תֹוַרת ַהּקָ ָאָדם עֹוֵסק ּבְ ׁשֶּׁ ּכְ קי.( ׁשֶּׁ
נֹות.  ָכל ִהְקִריב ָקְרּבָ ּבֹוֵנן ּבְּ ָאָדם ִמתְּ ֶׁ ֵדי ש  ַעל יְּ ה ֵמֲחַמת ש ֶׁ זֶׁ וְּ

י  ִ ן מּוָחש  ֹאפֶׁ ה ִעּמֹו ּבְּ "ה עֹוש ֶׁ ּבָ ַהּקָ ֶׁ ָליֹות ֵהן  -ַהּטֹוב ש  ּכְּ ֵהן ּבַ
ָאר חֶׁ  ש ְּ ֵהן ּבִ ֵראֹות וְּ ִתּקּוָנן, הּוא ּבָ ּפֹוֲעִלים ּכְּ ֶׁ ֵקי ַהּגּוף ש  לְּ

ּוָבה  ש  תְּ ב ֵאָליו ּבִ ש ָ "ה, וְּ ּבָ ַהֲעָרָכה ַלּקָ ַרת ַהּטֹוב ּובְּ ַהּכָ א ּבְּ ַמּלֵ ִמתְּ
 ֵמַאֲהָבה.

ת  לֹות אֶּׁ ַסּמְ ּמְ נֹות ׁשֶּׁ ו ַמּתָ ּוְכמֹו ֵכן ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָנַתן ְלֵעש ָ
ַלּפָ  ָהָיה לֹו ּכְ ַרת ַהּטֹוב ׁשֶּׁ הּוא ָרַדף  -יו ַהַהּכָ ַעל ָהְרִדיפֹות ׁשֶּׁ

ן ִעם  ם ּכֵ ר ּגַ ּדֵ ל אֹותֹו ְלִהְסּתַ ֵ ן ְוִחׁשּ אֹותֹו, ְוַעל ְיֵדי ֵכן הּוא ִחּסֵ
לֹות ַעל ַההֹוָדָאה  ַסּמְ ּמְ ִריעֹות ׁשֶּׁ ן ִעְנַין ַהּכְ ם ּכֵ ה ּגַ ָראּוי, ְוזֶּׁ ָלָבן ּכָ

אן ִנְלַמד  ו. ִמּכָ י ֵעש ָ ַלּפֵ ָהְיָתה ְלַיֲעֹקב ּכְ ל ׁשֶּׁ ת ּכָ ְלַהֲעִריְך אֶּׁ
ַעל ְיֵדי ֵכן ָאנּו  יָון ׁשֶּׁ ׁש ָלנּו ִמּכֵ ּיֵ ִיים ׁשֶּׁ ׁשָ ְזיֹונֹות ְוַהּקְ ַהּבִ
ָאָדם ִמְצַטֵער ֵמֲחַמת  ִיים, ְוֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶּׁ ׁשָ ּקְ ִנים ַלֲעֹמד ּבַ ִמְתַחּסְ
אן  ִני ּוִמּכָ ֵ ת ַהׁשּ ה נֹוָרא ְלַצֵער אֶּׁ ה זֶּׁ ּמָ ֲאֵחִרים הּוא לֹוֵמד ּכַ

ַצֵער ְלזּוָלתֹו.ָוֵאי  ָלְך הּוא ִנְמַנע ִמּלְ

 

ם לג( ָ ה )ש  ֶ ש  יד ַהנ ָ ָרֵאל ֶאת ג ִּ ש ְׁ ֵני יִּ לו  בְׁ ן לֹא יֹאכְׁ ֵ  ַעל כ 

ׁש ָלנּו ּכֹחֹות  ּיֵ ד אֹוָתנּו ׁשֶּׁ ה ְמַלּמֵ ׁשֶּׁ יד ַהּנָ ל ֲאִכיַלת ּגִ ָהִאּסּור ׁשֶּׁ
ל ֵעש ָ  ד ׁשֶּׁ ֵהם ֵמַהּצַ ְלָאִכים ׁשֶּׁ ּמַ ֵחם ּבַ ְוַעל ְיֵדי  -ו ֲעצּוִמים ְלִהּלָ

ָראּוי. ֲעבֹוַדת ה' ּכָ ק ּבַ  ֵכן ְלִהְתַחּזֵ

 

 ?השתחויות שבע תפלה מדי כורעיםמדוע אנו 
 גשתו עד פעמים שבע ארצה וישתחו לפניהם עבר והוא

 )לג ג( אחיו עד

 בכדי, עשו לפני שהשתחוה על נתבע שיעקב במדרש איתא
 קדושין) בגמרא דאיתא במה נעין כראוי זו פרשה להבין

 בלילה המדרש בבית לבדו נותר יעקב בר אחא שרב:( כט
 שמסמל לנחש דומה והיה ראשים שבעה לו שהיו מזיק ובא
 היה תוכו בתוך אבל בלבד חיצונית ושפלות ערמומיות על
 שבע השתחוה אחא ורב, מרמה של שכלים שבע לו

 שמונה והתפלל' ה לפני ושפלות כניעה של השתחויות
 ידי ועל ,ה"לקב שהשתחוו הקדושים האבות בזכות עשרה

 השתחויה בכל וכך, ולבן עשו ואת עפרון את הכניעו כך
 והרגו מזיק אותו של אחד ראש הוריד

 שראה כיון: ל"בזה הקדוש בזהר מובא ינובא יעקב אצל וכן
 השתחוה לפניו הולכת שהיתה העליונה השכינה את יעקב
 יעקב הודה ובתחלה ,וילעש וישתחוו כתוב לא כן ועל לפניו
 ולא הרשע עשו עם חדשים תשעה אמו בבטן שהיה על

 שהודה ה"ע המלך דוד אצל שמצינו וכשם, להרגו הצליח
 מידי שנצל ועל הבכורה על הודה וכן אמו בבטן שהיה על
 את לי מזכיר שאתה, גרתי לבן עם לעשו שאמר מה וזה ,לבן
 ובכל ,רמאי היה כלו וכל חוץ כלפי כדצדיק נראה שהיה לבן

 כחו את והחליש עשו את הכניע הוא יעקב של השתחויה
 כחו את מנצח היה אחת השתחויה עוד משתחוה היה ואלו
 ציון בהר מושיעים ועלו מתקים והיה לגמרי עשו של

 בו חובט שיעקב הרגיש עשוכש ברם, עשו הר את לשפוט
 ומכל, שלו ההשתחויות את להפסיק בכדי ולפני רץהוא 
 לעשו שהשתחוה על נתבע שיעקב במדרש מובא מקום

, עשו לפני נכנע שיעקב הדבר נראה היה חוץ שכלפי מכיון
 היה ואלו ,עשו את להכניע בכדי ונכנע השתחוה יעקב ברם

 .להכניעו עשו לו נותן היה לא לכל זאת מודיע
 לפני ובהכנעה בענוה להיות שתפקידנו האמור מכל המורם

 ,עמנו עושה שהוא הטוב כל על הטוב הכרת מרב ה"הקב
 באבות' ב - השתחויות שבע תפלה מדי כורעים אנו כן ועל
 עם לבא זה התפלה תכלית כי, שלום בעושה' וג במודים' ב

 קשיים לאדם מביא ה"הקב ולפעמים כעבד וענוה הכנעה
 מעקרא להית לנו מוטב ברם, להכנע להביעו בכדי ויסורים
 וחסד טוב אך עלינו ישפיע ה"שהקב נזכה ואזי בהכנעה

 .יתברך לשמו להודות להמשיך לנו שיתאפשר בכדי

 

הּוִדי ָכל יְּ מּוִנים ּבְּ ּטְּ ֶׁ יִרים ש   ַהּכֹחֹות ָהַאּדִ
גֹו' ) ים וְׁ ָעמִּ ְׁ ַבע פ  ֶ ָצה ש  חו  ַארְׁ ַ ת  ְׁ ש  ֵניֶהם ַוי ִּ פְׁ הו א ָעַבר לִּ םוְׁ ָ  (ש 

"ה ְלַיֲעֹקב  ּבָ ה "ָאַמר ַהּקָ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ו ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ִאיָתא ּבִ ֵעש ָ
ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב עֹוְררֹו ָעָליו  רֹות ּבְ ַלל ְלִהְתּגָ ְולֹא ָעָלה ַעל ִלּבֹו ּכְ
ָראֹו  ּקְ ִפי ׁשֶּׁ ּלְ ַתב ּתֹוְספֹות ׁשֶּׁ לּוִחים". ְוֵכן ּכָ ַח לֹו ׁשְ ּלֵ ְהיֹותֹו ְמׁשַ ּבִ

י ְוַרב  ַרְך ֲאִני ָאַמְרּתִ ֱעַנׁש "ָאַמר לֹו ִיְתּבָ ַיֲעבֹד ָצִעיר 'ָאדֹון' נֶּׁ
מֹוָנה  ְמְלכּו ׁשְ ּיִ יָך ׁשֶּׁ ָעִמים, ַחּיֶּׁ ה ּפְ מֹונֶּׁ ה ְקָרַאתֹו ָאדֹון ׁשְ ְוַאּתָ

ָרֵאל". ְך ַעל ִיש ְ לֶּׁ ְמלְֹך מֶּׁ ּיִ ם ׁשֶּׁ ו ֹקדֶּׁ  ַמְלָאִכים ֵמֵעש ָ
ִחיר ָהָאבֹות  ל ּבְ יו ׁשֶּׁ ַמֲעש ָ ג ּבְ ָ ש ּ ֵאין ָלנּו ׁשּום מֻׁ ֶּׁ אי ׁשּ ַוּדַ ה ּבְ ְוִהּנֵ

איַיֲעֹקב ָאִבינ ַוּדַ ּבְ ְלַבד,  ּו, ׁשֶּׁ י חּוץ ּבִ ַלּפֵ ֲחָויֹוָתיו ָהיּו ּכְ ּתַ ל ִהׁשְ ּכָ ׁשֶּׁ
קֹום,  ֲחָוה ִלְפֵני ַהּמָ ּתַ ִניָמה ִהׁשְ ִלּבֹו ּפְ ל ָמקֹום ֲחַז"ל ֲאָבל ּבְ ִמּכָ

ָמה  ש ָ ת ַהּנְּ אֶׁ נּו וְּ ּלָ ֶׁ דֹול ש  ֲעָמד ַהּגָ ת ַהּמַ ה, אֶׁ זֶׁ ִדים אֹוָתנּו ּבָ ַלּמְּ מְּ
ּבָ  ֶׁ הֹוָרה ש  יֹות ֵאיָתִנים ַהּטְּ ךְּ מּוָטל ָעֵלינּו ִלהְּ ֲחַמת ּכָ ּמֵ ֶׁ נּו, ש 

ִלילֹות. ל ִמיֵני רּוחֹות ָזרֹות ּוקְּ ָיֵרא ִמּכָ ִהתְּ לֹא לְּ נּו, וְּ ּתֵ ַדעְּ  ּבְּ
בֹות 'ַמה  ְחׁשָ ְוָקא ַהּמַ ּדַ ְפָרִטּיּות ׁשֶּׁ ָחד ּבִ ָחד ְואֶּׁ ה נֹוֵגַע ְלָכל אֶּׁ ְוזֶּׁ

ִרּיֹות', ֵהם ֵאּלּו  ָעיֹות יֹאְמרּו ָעַלי ַהּבְ ִביאֹות אֹותֹו ְלָכל ַהּבְ ּמְ ׁשֶּׁ
כֹוָנה ְוָהְראּוָיה  ְך ַהּנְ רֶּׁ ּדֶּׁ ָחד ִלְצעֹד ּבַ ָחד ְואֶּׁ ן ָראּוי ְלָכל אֶּׁ ְוַעל ּכֵ
ה ּוִמּתֹוְך ִהְתּבֹוְננּות  ָ ׁשּ ְקדֻׁ סּוָרה ָלנּו ִמּדֹור ּדֹור ִמּתֹוְך ַעּזּות ּדִ ַהּמְ

י ַמֲעש ֵ מֹוַח ּבְ ת ְוִלש ְ ֱאמֶּׁ תּוב ַעל ְרצֹון ה' ּבֶּׁ ּכָ נּו ַהּטֹוִבים ּוְכמֹו ׁשֶּׁ
ַעל ָיָדּה ָזכּו  ָרֵאל ׁשֶּׁ ר ַמֲעַלת ִיש ְ ה ִעּקַ ַדְרֵכי ה'", ְוזֶּׁ ּה ִלּבֹו ּבְ ְגּבַ "ַוּיִ
ת ִמְצַרִים ָהְיָתה  ּלַ אֻׁ ּגְ ָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶּׁ ּיֹות ּוְכמֹו ׁשֶּׁ לֻׁ ָכל ַהּגָ רֹד ּבְ ִלש ְ

ָמם ְלׁשֹוָנם ּוַמ  ּנּו ׁשְ ּלֹא ׁשִ ְזכּות ׁשֶּׁ ן ּבִ ְלָעם "הֶּׁ ם. ְוֵכן ָאַמר ּבִ ְלּבּוׁשָ
ב". ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ  ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ

ה, ֵהן  ַכּדֹומֶׁ ים אֹותֹו וְּ ַבּזִ ּמְּ ֶׁ ה ש  רֶׁ ָאָדם ִמקְּ ה לְּ ּקֹורֶׁ ֶׁ ש  ֵכן ּכְּ וְּ
ֵהן  עֹוס ָעָליו, וְּ ָראּוי ִלכְּ ָבר ש ֶׁ ּכֹוֲעִסים ָעָליו ֵמֲחַמת ּדָ ֶׁ ש  ּכְּ

ּכֹוֲעִסים ָעָל  ֶׁ ש  ַכַעס ּכְּ ַנס לְּ ַלל הּוא ִנכְּ ךְּ ּכְּ רֶׁ דֶׁ ָתם, ֲאַזי ּבְּ יו סְּ
ה, ַכּדֹומֶׁ ַעס ָעָליו וְּ ּכָ ֶׁ ַלַחץ ַעל ָהָאָדם ש ּ ת  ּולְּ ים אֶּׁ הּוא ַמֲאׁשִ אֹו ׁשֶּׁ

ֵאין זֹו  אי ׁשֶּׁ ַוּדַ ר, ֲאָבל ּבְ תֶּׁ רּות יֶּׁ ּגְ ַעְצמֹו ְונֹוֵפל ִלְנִחיתּות ְוִהְסּתַ
ּצֹוֵע  ִאם ִמי ׁשֶּׁ יָון ׁשֶּׁ ְך, ִמּכֵ רֶּׁ ה ַהּדֶּׁ ק ָעָליו ֵאינֹו צֹוֵדק ֵאין ִסּבָ

הּוא ּכֹוֵעס ְללֹא ַטֲעָנה  ה ׁשֶּׁ זֶּׁ ן ּבָ ֲהֵרי הּוא ִמְסּכֵ ִלְכעֹוס ָעָליו, ׁשֶּׁ
ן ָצִריְך ְלַרֵחם ָעָליו ְולֹא ְלִהְתַיֵחס ְלַצֲעקֹוָתיו,  ת, ְוִאם ּכֵ קֶּׁ צֹודֶּׁ

ּצֹוֵעק ְסָתם, ְוַגם ִאם ַה  ד ָקָטן ׁשֶּׁ לֶּׁ ה ְליֶּׁ ֲהֵרי הּוא ּדֹומֶּׁ ַעס ׁשֶּׁ ּכַ
י ְנִחיתּות,  ּכֹוֲעִסים ָעָליו ָנכֹון ְוצֹוֵדק, ַאל לֹו ִלּפֹול ְלִרְגׁשֵ ׁשֶּׁ
ת ֲחֵברֹו, ְוַגם  ָנה ְלַהְקִניט אֶּׁ ַכּוָ ה זֹאת ּבְ ּלֹא ָעש ָ אי ׁשֶּׁ ַוּדַ ּבְ יָון ׁשֶּׁ ִמּכֵ
ה לֹא  ל ָמקֹום זֶּׁ ה, ִמּכָ ר ְזִהירּות ְוַכּדֹומֶּׁ ה זֹאת ֵמחֹסֶּׁ ִאם ָעש ָ

לּום ֵמ  ּלֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם מֹוִריד ּכְ ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶּׁ ּיּותֹו ּוֵמַהּדְ ִאיׁשִ
ר ַלֲחזֹר  ְפׁשָ ת ְואֶּׁ רֶּׁ ׁש, ָטעּות ְלעֹוָלם חֹוזֶּׁ ָנה ַמּמָ ַכּוָ ה זֹאת ּבְ ָעש ָ
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ת ֲחֵברֹו  ס אֶּׁ יַצד ְלַפּיֵ "ה, ְוִלְראֹות ּכֵ ּבָ ֵלָמה ִלְפֵני ַהּקָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ְלָוה. ַדְרֵכי ֹנַעם ְוׁשַ  ּבְ

ַע  ּבֹוֵנן ָעמֹוק וְּ ִהתְּ ה ּולְּ ּקָ ת ָהָאָדם ָעָליו ַלֲעצֹר ּדַ ים אֶׁ ַבּזִ ּמְּ ֶׁ ש  ן ּכְּ ל ּכֵ
עֹוס  ּלֹא ִלכְּ ֶׁ מֹו ש  ת ַעצְּ ק אֶׁ ַחּזֵ לּו, ּולְּ ָבִרים ַהּלָ ּדְּ ּתֹו ּבַ בְּ ַ ַמֲחש  ּבְּ
מּוִנים  ּטְּ ֶׁ יִרים ש  ת ַהּכֹחֹות ָהַאּדִ נּו ָלַדַעת אֶׁ ַזּכֵ ָלל, ה' יְּ ִהָלֵחץ ּכְּ ּולְּ

ַע  נּו וְּ בּוָרה ּבָ ַעת ּוגְּ ק ַהּדַ ב ִמּתֹוךְּ חֹזֶׁ ָכל ַמּצָ ר ּבְּ ּדֵ ּתַ ִהסְּ ֵדי ֵכן לְּ ל יְּ
ַרךְּ ָאֵמן. ּבָ צֹונֹו ִיתְּ רְּ  ּכִ

 

ֲעֹקב לּו ֵעָצה ִמּיַ ּלֹא ָנטְּ ֶׁ ה ַעל ש  ֵלִוי זֶׁ עֹון וְּ מְּ ִביָעה ַעל ש ִ  ַהּתְּ
גֹו' ) י וְׁ ם אֹתִּ ֶ ת  י ֲעַכרְׁ ֶאל ֵלוִּ עֹון וְׁ מְׁ ִּ  לד ל(ַוי ֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ש 

אּור  עּוִנים ּבֵ ָבִרים ַהּטְ ה ּדְ ַכּמָ ה ּבְ זֶּׁ ן ּבָ ְכאֹוָרה  א.ֵיׁש ְלַעּיֵ ּלִ ׁשֶּׁ
ָניו  ּו ּבָ ָעש  ְרִמית ׁשֶּׁ ל ַהּתַ ֲעֹקב ָיַדע ִמּכָ ּיַ סּוק ׁשֶּׁ ט ַהּפָ ׁשָ ִנְרָאה ִמּפְ

ַעס?  ה ּכָ ן ָלּמָ ם ְוִאם ּכֵ כֶּׁ ל  ב.ִעם ׁשְ ְרצֹונֹו ׁשֶּׁ ה ּבִ ְהיֶּׁ ּיִ ֵכן ׁשֶּׁ ּלֹא ִיּתָ ׁשֶּׁ
א אֹוָתּה? יַ  ּמֵ ּטִ ּתֹו ְלָנְכִרי ׁשֶּׁ יא ּבִ ִ ֵני ָהִעיר  ג.ֲעֹקב ְלַהש ּ ֲהלֹא ּבְ

ן ַמה  ֲארּו ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ּכֵ ּבֵ ֶּׁ מֹו ׁשּ ִבים ִמיָתה ָהיּו ּכְ ם ַחּיָ כֶּׁ ׁשְ
ֵני ֵלִוי?  ִביָעה ַעל ּבְ ת ַוְיִחי )מט ו( מּוָבא  ד.ָהְיָתה ַהּתְ ָפָרׁשַ ּבְ

בִֹדי"  ַחד ּכְ ְקָהָלם ַאל ּתֵ י ּבִ בֹא ַנְפׁשִ ֹסָדם ַאל ּתָ ֲעֹקב ָאַמר "ּבְ ּיַ ׁשֶּׁ
ה ִזְמִרי  ַמֲעש ֶּׁ ל ַיֲעֹקב ּבְ מֹו ׁשֶּׁ ר ׁשְ ּלֹא ִנְזּכַ "י ׁשֶּׁ ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ

ה  ּזֶּׁ ַתב ׁשֶּׁ ּכָ ם( ׁשֶּׁ "ן )ׁשָ ַרְמּבַ ן ּבָ ה ֹקַרח, ְוַעּיֵ ה ּוְבַמֲעש ֶּׁ ֵמֲחַמת ַמֲעש ֶּׁ
ל ַיֲעֹקב  מֹו ׁשֶּׁ ַרת ׁשְ ין ַהְזּכָ כּות ּבֵ ּיָ ַ אּור ַמה ַהׁשּ ם. ְוָצִריְך ּבֵ כֶּׁ ׁשְ

ם? כֶּׁ ה ׁשְ ם, ְלַמֲעש ֶּׁ ֱאָצֵאיהֶּׁ ה צֶּׁ ַמֲעש ֶּׁ  ּבְ
ִמְדַרׁש  ִאיָתא ּבְ י ַמה ּדְ א ַעל ּפִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְוִנְרָאה ְלָבֵאר ּבְ

יַּ  ר ַמה ׁשֶּׁ ִעּקַ ל טֹוב, ׁשֶּׁ כֶּׁ ת ש ֵ ל אֶּׁ ְמעֹון ְוֵלִוי ְוִקּלֵ ַעס ַעל ׁשִ ֲעֹקב ּכָ
ה,  ֲעש ֶּׁ ת ַהּמַ ּו אֶּׁ ָעש  ּלֹא ִהְתָיֲעצּו ִעּמֹו ִלְפֵני ׁשֶּׁ ה ַעל ׁשֶּׁ ם, זֶּׁ ַאּפָ
ָהיּו  יָון ׁשֶּׁ ֹות, ּכֵ ּו ָראּוי ָהָיה ְלֵהָעש  ָעש  ה ׁשֶּׁ ֲעש ֶּׁ ַהּמַ ֲהַגם ׁשֶּׁ ְוַהְינּו ׁשֶּׁ

ל ָמקוֹ  ֵאָלה ב( ִמּכָ ִבים ִמיָתה )ׁשְ כֹול ִלְהיֹות ַחּיָ ּיָ יָון ׁשֶּׁ ם ּכֵ
ֲעֹקב  ם ִלּטֹול ֵעָצה ִמּיַ ִליִלּיֹות, ָהָיה ָלהֶּׁ ָלכֹות ׁשְ ה ַהׁשְ ה זֶּׁ ֲעש ֶּׁ ִמּמַ
ֵאָלה א ב(, אוֹ  יָנה )ׁשְ ת ּדִ ן ְלהֹוִציא אֶּׁ ה ֹאפֶּׁ יַצד ּוְבֵאיזֶּׁ ם, ּכֵ  ֲאִביהֶּׁ

ֲעֹקב ּיַ ם אֹוֵמר ָהָיה ׁשֶּׁ ּמּוָטב ָלהֶּׁ ת ַרק ַלֲהרֹוג ׁשֶּׁ ם אֶּׁ כֶּׁ  נֹו,ּוְב  ׁשְ
ְכֵדי יָון  ִמֳדִנים ְלעֹוֵרר לֹא ּבִ ּכֵ ה ְמבָֹאר ֵהיֵטב ׁשֶּׁ ִרים, ְוַעּתָ ּתָ ְמיֻׁ

ּלֹא ִהְתָיֲעצּו ִעם ַיֲעֹקב,  ם ָהָיה ַעל ׁשֶּׁ ִביָעה ֲעֵליהֶּׁ ר ַהּתְ ִעּקַ ׁשֶּׁ
ם,  ֱאָצֵאיהֶּׁ את צֶּׁ ַחּטַ מֹו ּבְ ר ׁשְ ְזּכָ ּלֹא יֻׁ ׁש ַיֲעֹקב ׁשֶּׁ ּקֵ יָלא ּבִ ִמּמֵ

ד ִמ  גֶּׁ נֶּׁ ה ּכְ ִמּדָ ה ּבְ ד ֹמש ֶּׁ גֶּׁ ָהיּו נֶּׁ ה ִזְמִרי ְוֹקַרח ׁשֶּׁ ַמֲעש ֶּׁ ה, ּוִבְפָרט ּבְ ּדָ
דּוַע. ּיָ  ּכַ

ִקים  ָאנּו צֹודְּ ֶׁ ָאה ָלנּו ש  רְּ ּנִ ֶׁ ש  ם ּכְּ ּגַ ֶׁ ִביֵלנּו ש  ְּ ש  ה ִלּמּוד ָעצּום ּבִ זֶׁ וְּ
ִלי  ים ִמּבְּ ֹות ַמֲעש ִ ִקים ַאל ָלנּו ַלֲעש  ת ָאנּו צֹודְּ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֶׁ ש  ַוֲאִפּלּו ּכְּ

ֵעץ ּבַ  ִהּוָ ה לְּ ָרש  ַרּבָ רּו ֲחַז"ל )ִמדְּ ָאמְּ מֹו ש ֶׁ ֵקִנים ּוַבֲחָכִמים ּוכְּ ּזְּ
לֹא עֹוד  ל". וְּ ש ָ ֵקִנים ֵאינֹו ִנכְּ ּנֹוֵטל ֵעָצה ִמן ַהּזְּ ֶׁ ל ִמי ש  מֹות( "ּכָ ש ְּ
יִקים,  ּדִ ךְּ ַהּצַ רֶׁ ַפע ּדֶׁ יַע ש ֶׁ ּפִ ְּ ל ָהעֹוָלִמים ַמש  ּבֹוֵרא ּכָ ֶׁ א ש  ּלָ אֶׁ

ִלים ֵעָצה ּוִמתְּ  ּנֹוטְּ ֶׁ ש  ִכים ּוכְּ רְּ ּבָ ינּו ִמתְּ ם, ֲאַזי ַמֲעש ֵ יהֶׁ ִכים ִמּפִ רְּ ּבָ
תֹוֵכנּו. ת ּבְּ רֶׁ ֵכן ָהֱאמּוַנת ֲחָכִמים חֹודֶׁ ָלִחים, וְּ ה  ּוֻמצְּ ְהיֶּׁ ּנִ ן ה' ׁשֶּׁ ִיּתֵ

ם  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוִנְתַיֵעץ ִעּמָ יִקים ְוַלּתַ ּדִ ת ַלּצַ ֱאמֶּׁ ְקׁשּוִרים ּבֶּׁ

ה ִיְהיוּ  ינּו, ּוָבזֶּׁ ל ַמֲעש ֵ ָרֵכינּו ְרצּוִיים ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל. ִלְפֵני ּכָ ל ּדְ  ּכָ

 

ה, לֹא  ָך טֹועֶׁ י ֲאגֹוָרה ִהּנְּ ּנִ ל ִמּמֶׁ ַקּבֵ ּתְּ ֶׁ ב ש ּ ה חֹוש ֵ ִאם ַאּתָ
אּוָמה!... ָך מְּ ִזיר לְּ  ַאחְּ

פו   לֹא ָרדְׁ יבֵֹתיֶהם וְׁ בִּ ר סְׁ ֶ ים ֲאש  ים ַעל ֶהָערִּ ת ֱאלֹהִּ ַ ת  י חִּ הִּ ַויְׁ

ֵני ַיֲעקֹב )לה ה(  ַאֲחֵרי ב ְׁ

ֲעֹקב ּוָבָניו הֹודּו  ּיַ ן עּוִזיֵאל ׁשֶּׁ ָחס ְליֹוָנָתן ּבֶּׁ יֻׁ ְרּגּום ַהּמְ ּתַ ִאיָתא ּבַ
ר  ָעִרים ֲאׁשֶּׁ ת ֱאלִֹקים ַעל הֶּׁ ה ָנְפָלה ִחּתַ ְללּו ִלְפֵני ה', ּוָבזֶּׁ ְוִהְתּפַ
ְך  רֶּׁ ּדֶּׁ ָאָדם צֹוֵעד ּבַ ַעל ְיֵדי ׁשֶּׁ אן ׁשֶּׁ ם. ָאנּו רֹוִאים ּכָ ְסִביבֹוֵתיהֶּׁ

ָרה ּכִ  ׁשָ ִדים אֹותֹו, ַהּיְ ִרּיֹות ַמֲעִריִכים ּוְמַכּבְ יָלא ַהּבְ ְרצֹון ה', ִמּמֵ
יֹוָמא )פו.(  ָמָרא ּבְ ּגְ רֹות, ְוִכְדִאיָתא ּבַ ּתָ לֹות ְמיֻׁ ּקָ א ִליֵדי ּתַ ְוֵאינֹו ּבָ

יָך  סּוק "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֹקֶּׁ ַמִים  -ַעל ַהּפָ ם ׁשָ ֵהא ׁשֵ ּיְ ׁשֶּׁ
ֵהא  ּיְ ָך, ׁשֶּׁ ְלִמיֵדי ִמְתַאֵהב ַעל ָידֶּׁ ׁש ּתַ ּמֵ ה ּוְמׁשַ קֹוֵרא ְוׁשֹונֶּׁ

ִרּיֹות, ְוַעל ְיֵדי  ֱאמּוָנה ִעם ַהּבְ נֹו ּבֶּׁ אֹו ּוַמּתָ ָ ה ְיֵהא ַמש ּ ֲחָכִמים, ּוָבזֶּׁ
דּוהּו ּתֹוָרה  ּמְ ּלִ ֵרי ָאִביו ְוַרּבֹו ׁשֶּׁ ִרּיֹות אֹוְמרֹות ָעָליו ַאׁשְ ֵכן ַהּבְ

ָראּוי".  ּכָ
ִענְּ  ה ּבְּ אן ַמֲעש ֶׁ ר ּכָ ַסּפֵ ה,ּונְּ ִלּמּוד  ַין זֶׁ ן ּבְ ִהְצַטּיֵ ָחד ָהַאְבֵרִכים ׁשֶּׁ אֶּׁ

ים טֹוִבים, ִנְקַלע ְלִוּכּוַח ַעל  ִביָאה ִליֵדי ִמּדֹות ּוַמֲעש ִ ּתֹוָרה ַהּמְ
ַנִים ָהְלכּו ְלֵבית  ְ ם, ַהׁשּ ּיָ ַעל ְמָלאָכה ְמסֻׁ דֹול ִעם ּבַ ף ּגָ סֶּׁ ְסכּום ּכֶּׁ

ם ִנְפַסק ְלטֹוַבת ָהַאְבֵרְך,  ין ְוׁשֵ ב ְלַהְחִזיר ַהּדִ ּיַ ַעל ְמָלאָכה חֻׁ ְוַהּבַ
ק. דֶּׁ צֶּׁ ּלֹא ּבְ ּנּו ׁשֶּׁ לּו ִמּמֶּׁ ּטְ ּנִ ת ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים ׁשֶּׁ  לֹו אֶּׁ

ְכֵדי  ָלאָכה ּבִ ַעל ַהּמְ ל ּבַ א ָהַאְבֵרְך ְלֵביתֹו ׁשֶּׁ ַאֲחֵרי יֹוַמִים ּבָ
ה  ה ְיֵתָרה 'ִאם ַאּתָ ְצּפָ חֻׁ ת חֹובֹו, ָאַמר לֹו ָהִאיׁש ּבְ ִלְתּבַֹע אֶּׁ

ה, לֹא ַאְחִזיר ְלָך חוֹ  ָך טֹועֶּׁ י ֲאגֹוָרה ִהּנְ ּנִ ל ִמּמֶּׁ ַקּבֵ ּתְ ֶּׁ ב ׁשּ ׁשֵ
ל ִטיָנה ְמאּוָמה!'  ּום ִסיָמן ש ֶׁ ָניו ש  יַע ַעל ּפָ ֵרךְּ לֹא ִהּבִ ָהַאבְּ

ֵקָטה  ִניָמה ש ְּ א ָאַמר ּבְּ ּלָ ַלל, אֶׁ ת קֹולֹו ּכְּ לֹא ֵהִרים אֶׁ ַכַעס, וְּ וְּ
ע לְּ  ָלאָכה, 'ּדַ ַבַעל ַהּמְּ ֵלָוה לְּ ְּ ה ּוש  ב ַאּתָ ֻחּיָ יהּוִדי מְּ ּכִ ֶׁ יִרי ש  ָך ַיּקִ

ל  סֹופֹו ש ֶׁ ִכים ִלי, ּובְּ ּיָ ַ לּו ש  ֵפי ַהּדֹוָלִרים ַהּלָ ִאם ַאלְּ ַהֲאִמין ש ֶׁ לְּ
ם  ּלֵ ַ ש  ָך, ַהִאם ּתְּ לּוי ּבְּ ָבר ּתָ ַהּדָ ָך ֵאַלי, וְּ רּו ִמּמְּ ָבר ֵהם ָאֵכן ַיַעבְּ ּדָ

ּבְּ  ַמִים ִיתְּ ָ ש ּ ּמִ ֶׁ צּוָרה ָיָפה אֹו ש  צּוָרה ִלי ּבְּ ף ּבְּ סֶׁ ת ַהּכֶׁ ָך אֶׁ עּו ִמּמְּ
לֹום!'. ש ָ ה ַחס וְּ  ָקש ָ

ק  הּוא ִמְתַחּזֵ ׁשֶּׁ ב ְלֵביתֹו, ּכְ ָבָריו ׁשָ ת ּדְ ם ָהַאְבֵרְך אֶּׁ ּיֵ ּסִ ׁשֶּׁ ּכְ
אי לֹא ִיְמַנע  ַוּדַ ּבְ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ׁשֶּׁ ִמי ׁשֶּׁ חֹון ּבְ ֱאמּוָנה ּוִבּטָ ּבֶּׁ

ְדָרָכיו ְוׁש  הֹוֵלְך ּבִ ם טֹוב ְלִמי ׁשֶּׁ ֲעסֹו ּגַ ֹוֵלט ַעל ִמּדֹוָתיו ְוַעל ּכַ
ּקֹות ְספּורֹות ּוַבַעל  א לֹא ָעְברּו ּדַ לֶּׁ ה ּפֶּׁ ים, ּוְראּו זֶּׁ ׁשִ ים ַהּקָ ַמּנִ ּזְ ּבַ
ָידֹו ַעד  ף ּבְ סֶּׁ ל ַהּכֶּׁ ּכָ ׁשֶּׁ ל ָהַאְבֵרְך, ּכְ יַע ְלֵביתֹו ׁשֶּׁ ַהחֹוב ִהּגִ

רּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה.  ַהּפְ
ּקָ  ָכל ַהּתַ ּבְּ ֶׁ ֵדנּו ש  ַלּמְּ ת לְּ ּכַֹח אֶׁ ְּ ש  ָלנּו ַאל ָלנּו ִלש  ּיֵ ֶׁ ָעיֹות ש  ַהּבְּ לֹות וְּ

ִרים,  ֻיּתָ ָדִנים מְּ ַעס ּומְּ ִלי ּכַ כֹוָנה ּבְּ ךְּ ַהּנְּ רֶׁ ּדֶׁ עֹד ּבַ ִלצְּ ַחת ה', וְּ ּגָ ְּ ַהש 
דֹוִלים, יֹוֵתר ֵמִאּלּו  ִגים ּגְּ ֵ ש ּ הֶׁ יַע לְּ ה ַנּגִ ָוה, ּוָבזֶׁ לְּ ש ַ בּוָנה ּובְּ תְּ א ּבִ ּלָ אֶׁ

ָכל ָהִיינּו ּכֹוֲעִס  ה לְּ ּכֶׁ ֵדי ֵכן ִנזְּ ַעל יְּ ה וְּ סֹוד ַהּזֶׁ ת ַהּיְּ ן אֶׁ ּנֵ ַ ש  ים, ָהָבה נְּ
א. ה ּוַבּבָ זֶׁ  טּוב ּבָ

 

 


