וישלח
ַמה ָהיָ ה ַהיּוֹ ם ֲה ִכי ָש ֵמ ַח ֶׁשל ַ ּב ַעל ַה'חוֹ בוֹ ת ַה ְּ ּל ָבבוֹ ת'?
וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְׁל ָא ִּכים ְׁל ָפנָ יו ֶאל ֵע ָשו ָא ִּחיו ַא ְׁר ָצה ֵש ִּעיר
דום (לב ד)
ְׁש ֵדה אֱ ֹ

יֵ ׁש ְל ַע ֵ ּין ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זוֹ ְ ּב ַכ ָּמה ְּד ָב ִרים ַה ּ ְטעוּנִ ים ֵ ּבאוּר .אּ ִ .ב ׁ ְש ִביל
ַמה הו ְּצ ָר ְך יַ ֲעקֹב לוֹ ַמר ְל ֵע ָשו ּ ׁ ֶּׁש ִּק ֵ ּים ֶּׁאת ַה ַּת ְריָ "ג ִמ ְצוֹת? ב.
ַמ ּדו ַּע ׁ ָש ַלח לוֹ ְ ּב ֵהמוֹ ת ַּד ְו ָקא? גַ .מה ָטמ ּון ְ ּב ַמה ׁ ֶּׁש ִ ּנ ַ ּג ׁש ְלדוֹ רוֹ ן
יכה ַה ּתוֹ ָרה ָּכל ָּכ ְך ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת
ְּת ִפ ָּלה ּו ִמ ְל ָח ָמה? דַ .מ ּדו ַּע ֶּׁה ֱא ִר ָ
ׁ ֶּׁש ָ ּנ ַתן יַ ֲעקֹב ְל ֵע ָשו ִל ְפ ָר ֵטי ּ ְפ ָר ִטיםְ ,ו ִא ּל ּו גּ ו ֵּפי ּתוֹ ָרה נֶּׁ ֶּׁא ְמרוּ
ְ ּב ִר ְמזֵ י ְר ָמזִ ים?
ְּו ִה ֵ ּנה ַהדָּ ָבר ָ ּברוּר ּ ֶׁש ֵאין שוּם ִמ ָּלה ַ ּב ּתוֹ ָרה ֶׁש ֶׁ ּנ ֶׁא ְּמ ָרה ִ ּב ְּמיֻ ָּתר
ילה ,ו ָּפ ָר ָשה נִ ְּפ ָל ָאה זוֹ ִה ָ ּנ ּה ֶׁא ֶׁבן יְּ סוֹ ד ְּל ָכל ֶׁא ָחד ַ ּב ֲעבוֹ ַדת
ָח ִל ָ
ַה ִּמדּ וֹ ת ,וּנְ ָב ֵאר ֶּׁאת ְּד ָב ֵרינ ּו ַעל ּ ִפי ַמה ׁ ֶּׁש ָאנ ּו מוֹ ְצ ִאים ֵא ֶּׁצל ָּד ִוד
ַה ֶּּׁמ ֶּׁל ְך ע"הֶּׁ ׁ ,ש ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ֶּׁש ּל ֹא יַ ַה ְרג ּו ֶּׁאת ְ ּבנוֹ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ַו ֲהגַ ם ׁ ֶּׁש ָר ַדף
ַא ֲח ָריו ְל ָה ְרגוֹ ִ ,מ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁשהוּא ִה ְש ִּכיל ׁ ֶּׁש ַה ָּק ָ ּב"ה ׁ ָש ַלח אוֹ תוֹ
ְּכנִ ָּסיוֹ ן ֲעבוּרוֹ ּ ִ ,ב ְכ ֵדי ְל ַז ֵּכ ְך וּ ְלרוֹ ֵמם ֶּׁאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ַעל יְ ֵדי ּ ׁ ֶּׁש ִ ּי ְס ּבֹל
ֶּׁאת ַה ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ֱאמוּנָ ה ֲחזָ ָקה ַ ּב ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל ֵּכן

ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִ ּב ְכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יסוֹ ְלגַ ן ֵע ֶּׁדן ַא ֲח ֵרי ֲה ִריגָ תוֹ ִ ,מ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ָ ּבזֶּׁ ה
הוּא ִה ׁ ְש ַּת ֵּלם ְ ּב ַת ְכ ִלית ט ַֹהר ַה ֵּלב ְו ַה ִּמ ּדוֹ ת ַה ּטוֹ בוֹ ת.
ְּוזֶׁ ה ַ ּגם ָה ִענְּ יָ ן ֶׁש ַ ּי ֲעקֹב ָש ַלח דּ וֹ רוֹ ן ֻמ ְּב ָחר ִמ ְּ ּב ֵהמוֹ ת ְּל ֵע ָשו,
ְּּכ ִענְּ יַ ן ַה ָ ּק ְּר ָ ּבנוֹ ת ַה ְּּמ ַס ְּּמלוֹ ת ַעל ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ בּ ִ ,ב ְּכ ֵדי ְּל ַל ְּּמ ֵדנ ּו
ֶׁשצָּ ִר ְּ
יך ְּל ַה ִּכיר טוֹ ָבה ְּל ִמי ֶׁש ַּמ ְּכ ִעיס ו ַּמ ֲע ִרים ָע ֵלינ ּו ְּק ָשיִ ים
יח ֵמ ֵאת ַהבּ וֹ ֵרא ִ ּב ְּכ ֵדי ְּלרוֹ ֵמם ו ְּּלזַ ֵּכ ְּך
ו ִּבזְּ יוֹ נוֹ תִ ,מ ֵּכ ָיון ֶׁש ִהנּ וֹ ָש ִל ַ

אוֹ ָתנוּ.
(אבוֹ ת ד) ְוזֶּׁ ה
ְויָ דו ַּע ַמה ׁ ֶּׁש ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּב ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ָ
יתי ְ ּב ֵס ֶּׁפר ִמ ִּס ְפ ֵרי ַה ִּמ ּדוֹ תֶּׁ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ַאל ְל ֶּׁא ָחד
"ר ִא ִ
ְל ׁשוֹ נוֹ ַה ּ ָטהוֹ רָ ,
ָ
ִמן ַה ֲח ִס ִידים ֵאיזֶּׁ ה יוֹ ם ָש ַמ ְח ָּת ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ָּכל יָ ֶּׁמיך?ָ ,א ַמר ָל ֶּׁהם
יתי ַ ּב ְּס ִפינָ ה ְ ּב ָמקוֹ ם נָ מוּ ְך ְו ׁ ָש ֵפל ְ ּביוֹ ֵתר ֵ ּבין ֲח ִבילוֹ ת
יוֹ ם ׁ ֶּׁש ָהיִ ִ

ַה ְ ּבגָ ִדים ,ו ְּכ ׁ ֶּׁש ּ ׁ ָש ַכ ְב ִּתי ִ ּב ְמקוֹ ִמי ָקם ֶּׁא ָחד ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ְּס ִפינָ ה
ְו ָע ָשה ָע ַלי ְצ ָר ָכיוְ ,ו ַחי ה' ׁ ֶּׁש ּלֹא ָּכ ֲא ָבה נַ ְפ ׁ ִשי ְל ַמ ֲע ֵשה ּו ְּכ ַלל
יסנִ י
ְו ָש ַמ ְח ִּתי ִש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶּׁש ִה ַ ּג ְע ִּתי ַל ְ ּגבוּ ל ׁ ֶּׁש ּל ֹא ִה ְכ ִע ַ
יבנִ י ִ ּבז ּוי ֶּׁה ָח ֵסר ַההוּא".
ְו ִה ְכ ִא ַ
ְו ַהיְ נ ּו ׁ ֶּׁש ֲעבוֹ ָד ֵתנ ּו ָ ּבעוֹ ָלם ִל ְכסֹף ָּת ִמיד ְל ֲענָ ָוה ְו ַה ְכנָ ָעהְ ,ו ִל ְחיוֹ ת
ֶּׁאת ָּכל ַה ַּמ ֲע ָב ִריםַ ,ה ְּק ׁ ָשיִ ים ְו ַה ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ת ׁ ֶּׁשעוֹ ְב ִרים ָע ֵלינוּ,
יאנ ּו ְל ַת ְכ ִלית ָה ֲענָ ָוה
יעה ׁ ֶּׁש ֵהם נִ ׁ ְש ְלח ּו ֵמ ֵאת ַה ּבוֹ ֵרא ְל ָה ִב ֵ
ִ ּב ִיד ָ
ְו ַה ַה ְכנָ ָעהְ ,ו ַעל ֵּכן ָרא ּוי ָלנ ּו ָל ֵתת ַמ ָּתנוֹ ת ְל ִמי ׁ ֶּׁש ֶּׁה ֱע ִרים ָע ֵלינ ּו

ְק ׁ ָשיִ יםְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֵכן נִ ּ ׁ ָש ֵאר ְרגוּ ִעים ו ׁ ְּש ֵל ִוים ְ ּב ָכל ַמ ָ ּצב.
ו ִּב ְּכ ֵדי ִלזְּ ּכוֹ ת ְּל ָכ ְּך ָע ֵלינ ּו ְּל ִה ְּת ּבוֹ נֵ ן ִעם ַע ְּצ ֵמנ ּו ִל ְּפנֵ י ֶׁש ָאנ ּו
יאים ֵמ ַה ִּל ּמ ּוד ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת
יצד ָאנ ּו מוֹ ִצ ִ
הוֹ ְּל ִכים ִל ְּלמֹדֵּ ,כ ַ
ֲענָ ָוה ְּו ַה ְּכנָ ָעהְ .וזֶּׁ ה ִענְ יַ ן ַה ְּת ׁשו ָּבה ּ ׁ ֶּׁש ָּכ ְתב ּו ַ ּב ַעל ַה ֶּׁ ּנ ֶּׁפ ׁש ַה ַח ִ ּיים
יש ַחיֶּׁ ׁ ,ש ָרא ּוי ְל ָכל ֶּׁא ָחד ַל ֲעשוֹ ת
ֵ
(עץ ַה ַח ִ ּיים ז) ְו ֵכן ַה ֵ ּבן ִא ׁ
ְּת ׁשו ָּבה ְק ָצ ָרה ֶּׁט ֶּׁרם ִל ּמ ּודוֹ ְ ,וזֶּׁ ה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶּׁש ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּל ָת ּה
ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים (סוֹ ָטה ידֶּׁ ׁ ,).ש ִּל ְפנֵ י ַה ִּל ּמ ּוד ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעצֹר ַּד ָּקה
ו ְּל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ָּק ָ ּב"הֶּׁ ׁ ,ש ִ ּנ ְז ֶּּׁכה ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ֲע ֵלי ְּת ׁשו ָּבה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםְ ,ו ַעל
יְ ֵדי ֵכן נִ ְהיֶּׁ ה ְּכ ִלי ִק ּבוּ ל ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ִמ ּדוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ְו ַא ֲה ַבת יִ ְש ָר ֵאל ,ו ְּּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ַה ְּ ּג ָר"א ַעל ַה ּ ָפסוּק "יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר
יח ֶׁאת ַמה ֶׁשזּוֹ ְּר ִעים
ִל ְּק ִחי" ֶׁ -ש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּמ ְּש ָלה ְּל ָמ ָטר ַה ַּמ ְּצ ִמ ַ
ְּ ּבתוֹ כוֹ  ,ו ְּּכ ֶׁש ָא ָדם עוֹ ֶׁשה דַּ ָ ּקה ִ ּב ְּת ִח ַּלת ָּכל ָש ָעה ֲאזַ י ָּכל ַה ּ ָש ָעה
הוּא זוֹ ֶׁכה ַל ֲעשוֹ ת ֶׁאת ְּרצוֹ ן ַהבּ וֹ ֵראְּ ,ו ָכל ְּשעוֹ ָתיו ִה ָ ּנם ּתוֹ ָרה
"ה ְּל ַואי
(ב ָרכוֹ ת כאַ ).
ו ְּּת ִפ ָּלה ,ו ְּּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ְּ ּ
ֶׁש ִ ּי ְּת ּ ַפ ֵּלל ָא ָדם ָּכל ַהיּוֹ ם ֻּכ ּלוֹ ".
יטב ׁ ֶּׁש ִּל ְפנֵ י ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב נִ ַ ּג ׁש ְל ֵע ָשו ,הוּא הוֹ ִד ַ
ְו ַע ָּתה ְמב ָֹאר ֵה ֵ
יע לוֹ
ׁ ֶּׁש ֵאינוֹ

נֶּׁ ְח ָל ׁש ֵמ ַה ְּק ׁ ָשיִ ים ְו ַה ִ ּנ ְסיוֹ נוֹ תִ ,מ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ַה ְּק ׁ ָשיִ ים

יפים לוֹ עוֹ ד ִמ ְצוֹת ּו ְד ָר ִכים נִ ְפ ָל ִאים ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה'ְ ,וזֶּׁ ה ִענְ יַ ן
מוֹ ִס ִ
ַה ַּת ְריָ "ג ִמ ְצוֹת ׁ ֶּׁש ִּק ֵ ּבל ִמ ָּל ָבןַ ,על יְ ֵדי ַה ּצֹאן ְו ַה ָ ּב ָקרָ ,ה ֶּׁע ֶּׁבד
ְו ַה ּ ׁ ִש ְפ ָחהִ ,עם ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶּׁש ְּכלוּ ִלים ָ ּב ֶּׁהם.
ַא ַחר ָּכ ְך נִ ַ ּג ׁש יַ ֲעקֹב ְלדוֹ רוֹ ן ְּת ִפ ָּלה ו ִּמ ְל ָח ָמהֶּׁ ׁ ,ש ִ ּב ְת ִח ָּלה נָ ַתן
"אנִ י ְ ּב ֶּׁצ ֶּׁדק ֶּׁא ֱחזֶּׁ ה ָפנֶּׁ ָ
יך"ֶּׁ ׁ ,ש ָ ּבזֶּׁ ה ׁ ִש ֵחד ֶּׁאת ֵע ָשו,
ְצ ָד ָקה ְּכ ִענְ יַ ן ֲ
ְ
ְו ֵכן ׁ ִש ֲחדוֹ ִ ּב ְד ָב ִרים ַעל יְ ֵדי ׁ ֶּׁש ָּק ָרא לוֹ ֲאדוֹ נִ יְ ,ו ַא ַחר ָּכך ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
"ו ָ ּי ֶּׁלן ׁ ָשם" ׁ ֶּׁש ָּלן
ׁ ֶּׁש ִ ּיזְ ֶּּׁכה ְל ַק ֵ ּים ֶּׁאת ַּת ְלמ ּודוֹ ְ ,וזֶּׁ ה ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶּׁשל ַ
ְ
ְ ּב ָע ְמ ָק ּה ׁ ֶּׁשל ֲה ָל ָכה ְּכמוֹ ׁ ֶּׁש ֶּׁ ּנ ֱא ַמר ֵא ֶּׁצל יְ הוֹ ׁ ֻׁש ַעְ ,ו ַא ַחר ָּכך נִ ַ ּג ׁש
ְל ִמ ְל ָח ָמה ׁ ֶּׁש ֶּׁ ּזה ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּבפ ַֹעל ּ ַ -ב ֲע ֵשה טוֹ ב ּו ְבסוּר ֵמ ָרע,
ו ְּכ ׁ ֶּׁש ָא ֵכן ָהיָ ה יַ ֲעקֹב ְל ַבד יָ ָצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה ִעם ָשרוֹ ׁ ֶּׁשל ֵע ָשו,
ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ָ ּי ַדע ׁ ֶּׁש ָּכ ֵעת ַרק ה' ִע ּמוֹ ְ ,והוּא ָא ֵכן נִ ֵ ּצ ַח ֶּׁאת ַה ַּמ ְל ָא ְך,
ְּו ַא ַחר ָּכ ְּך ָא ַמר ִש ָירה ַל ָ ּק ָ ּב"ה ְּוהוֹ ָדה לוֹ ַעל ַה ּ ֶׁש ֶׁמש ֵ -הן ַעל
ַמה ֶׁש ִהיא ְּמ ִא ָירהְּ ,ו ֵהן ַעל ַמה ֶׁש ּ ָש ְּק ָעה לוֹ ְּ ּב ָח ָרןֶּׁ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך
יֵ ׁש לוֹ ֶּׁאת ַה ַּד ַעת ַל ֲעמֹד ַ ּב ְּק ׁ ָשיִ יםְ ,ו ַעל ֵּכן ׁ ָש ַלח לוֹ ה' ֶּׁאת
ַה ּ ׁ ֶּׁש ֶּׁמ ׁש ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶּׁש ִ ּי ְת ַר ּ ֵפא.
ַה ּמו ָּרם ִמ ָּכל ָה ָאמוּר ֶׁש ַּמ ּ ְּט ַרת ַה ּתוֹ ָרה זֶׁ ה ְּ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ תֵ ,לב טוֹ ב ְּוהוֹ ָד ָאה ַל ָ ּק ָ ּב"ה ,ו ִּב ְּכ ֵדי ִל ְּז ּכוֹ ת ְּל ָכ ְּך
מד ַעל ְּמנָ ת
ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשוֹ ת ִל ְּפנֵ י ַה ִּל ּמ ּוד ְּּת ִפ ָּלה ֶׁש ִ ּנ ְּז ֶּׁכה ִל ְּל ֹ
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יע ְּל ָכ ְּךְּ ,ו ֵכן ַל ֲעשוֹ ת ַמ ֲע ֶׁשה ֶׁשל ֶׁח ֶׁסד ֲא ִפ ּל ּו ָק ָטן ִעם
ְּל ַה ִ ּג ַ

זה להיות עבד נאמן לקב"ה 'צאן'  -זה הבהמות שמביאים

ַה ּזו ַּלתְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ֵכן ְּל ַה ְּכנִ יס ְּ ּבתוֹ ֵכנ ּו רו ַּח ֶׁשל ַטבוּתַ ,ו ֲאזי
יח ַא ְּך טוֹ ב ָו ֶׁח ֶׁסד ו ְּּב ַודַּ אי ֶׁש ַה ִּמדּ וֹ ת ָה ָרעוֹ ת ל ֹא
ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַּת ְּצ ִמ ַ

בבית המקדש מרב הכרת הטוב לקב"ה ,כי בית המקדש זה
מקום שהיו כולם מעריכים את כל הטוב שאנו מקבלים

יִ ְּמ ְּצא ּו ָמקוֹ ם ְּ ּבתוֹ ֵכנ ּו ְּּכ ַלל ְּו ִע ָ ּקר.

מהבורא ,ועל כן היו כורעים ומשתחוים שם לפני ה' ,וזה



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

יש לעין בפרשה זו בכמה דברים הטעונים באור א .כתב
רש"י מלאכים ממש ,וצריך באור אם שלח מלאכים ממש
מדוע התירא מעשו? ב .בפרשה הקודמת נאמר ויעקב הלך
לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים ,וצריך באור מהו ויפגעו בו?
בכדי להבין את הפרשה הזו נקדים במה שמובא בריש
פרשת ויצא שיעקב אבינו יצא מבית אביו ואזי הקב"ה
הביאו לארמונו  -לבית המקדש ,ושם הוא ישן ותוך כדי
המלאכים התגרו בו מרב קנאה שהוא זכה לישון בבית ה'
ודוקא בזמן שהמלאכים נטפלו לו אזי הקב"ה נגלה עליו
ואמר לו אנכי אלוקי אברהם ויצחק אביך  -שלא האמינו
במלאכים ואני בעצמי שמרתי עליהם וכמו כן בכל זמן ועת
אני עמך ,וזה מה שיעקב אמר "אכן יש ה' במקום הזה" -
שבמקומות הנמוכים ביותר במקום שאין שום גואל ומושיע
דוקא אז הקב"ה נמצא ביותר כי ככל שאנו שמים את
מבטחנו על הקב"ה לבד בלי שום עוזר ומסיע ,אזי ה' משגיח
עלינו יותר בפרטיות ,ואכן בכל הזמן שיעקב היה בבית לבן
הקב"ה הדריך אותו כיצד להסתדר עם לבן כי בתחלה לא
ידעו הכל שלבן רמאי ,וזה היה לטובה בכדי שלא ילמדו
ממעשיו הרעים ורק בסופו של דבר כאשר לבן התחיל
להתגלות עם שקריו וצביעותו ,אזי יעקב קרא לשתי נשיו
וגילה להם את כל התרמיות של לבן שכל כלו צבוע מתוכו
ומכר אותם והחליף את רחל בלאה.
כאשר חזר יעקב מלבן אזי לבן רצה להרגו ושוב הקב"ה
שמר עליו ומיד אחר כך כותבת התורה שפגעו בו מלאכי
אלקים כי הם קנאו בו ויעקב לא רצה את המלאכים הגם
שבאו ללוותו כי יעקב לא רצה להעזר במלאכים כלל ,ועל
כן שלח אותם לעשו בכדי שילוו אותו ויהיו עמו וזה כחלק
מהדורון ששלח לעשו ,ובתחלה שלח לו דורון רוחני ואמר
למלאכים שיאמרו לעשו שהוא לא צריך את המלאכים כי
יש לו שור שזה יוסף הצדיק וחמור שזה יששכר חמור גרם
המסמל לשפלות וכן יש לנו עבדים ושפחות שכלנו עבדים
ושפחות לפני הקב"ה ורק עליו אנו נשענים ועל כן אני
שולח לך את המלאכים מתנה ,ברם כאשר שבו המלאכים
מעשו ואמרו שעשו לא צריך אותם כי יש לו ארבע מאות
איש ואינו זקוק לעזרתם אזי נתירא עשו כי יעקב ידע שהוא
יכול על המלאכים אבל כאשר עשו לא רצה אותם נתירא
ושלח לעשו מתנות גשמיות בכדי לרכך אותו ,וזה מה
שיעקב אמר "ויהי לי שור וחמור"  -שור כשור שנאמן
לבעליו ,כמו שכתוב "ידע שור קונהו" ,וכן חמור ששניהם
עבדים לבעלים ,וכמו כן שלח יעקב לעשו שהוא עבד של
הקב"ה לבד ,וזהו ותריג מצוות שמרתי שתכלית כל המצוות

עבד ושפחה כשם שדוד המלך ע"ה אומר בתהלים אני
עבדך בן אמתך.
אחר כך הפריד יעקב את המלאכים ממנו כי המלאכים
פחדו מעשיו ברם יעקב לא חשש כי ידע שה' עמו ועל כן
אמר אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו  -אף אני אכה
את המלאכים שעמדו בצד השני כשם שמצינו שיעקב
נלחם עם מלאך מיכאל אחר כך התפלל יעקב תפלת מנחה
ואמר קטנתי מכל החסדים שלא מגיע מכל החסדים שאתה
עושה עמי ומכל האמת זה הקב"ה שחותמו אמת ,כי אני רק
עם הקב"ה ,וזהו ועתה הייתי לשתי מחנות שהבדלתי את
המלאכים ממני ואין לי שום עשר מבלעדי הקב"ה ,ואני
מתחזק בהבטחה שלך שאמרת היטב אטיב עמך ,ממך לבד
ואפלו מאה פעמים כמו שדרשו חז"ל על השב תשיב והקם
תקים וילן שם בלילה הוא  -שלן בעמקה של הלכה ,כי
בזמן שיעקב הולך לישון הוא כורע ברך לפני הקב"ה על
כל החסד שעשה עמו עם לבן ועם עשו ,אחר כך נתן מנחה
לעשו ובזה אמר לו שכל הקרבנות שמביאים בבית המקדש
זה מכפר על הגוים ,וזה טוב להם ועל כן לא שוה להם
להלחם עמו ,ומכל מקום שלח לו גם גמלים בכדי לקלקל
את הקרבנות של עשו ,וכן אנו כשאנו נכנסים למיטה עלינו
לומר אני עבדך בן אמתך ולכרע ברך לפני הקב"ה בהכנעה
ובשפלות של עבד לפני רבו על כל הטוב והחסד שהקב"ה
עושה עמנו.
"ויותר יעקב לבדו"  -כי בטח בקב"ה שברך אותו שיהיה
עמו ובזמן שנשאר יעקב לבד נאבק איש עמו ואיתא
במדרש שזה היה מלאך מיכאל וכל זה בכדי שנדע שאי
אפשר לסמך על המלאכים כלל וזה גם הסבה שהשליחויות
של המלאכים מתחלפת בכדי שלא נטעה שיש להם כח
אלא הם שלוחים של הקב"ה ומיכאל רב עם יעקב על
הבכורה ועל הברכות ועל כן רצה לעשות את יעקב בעל
מום ולמנע ממנו את המשך ההולדה כי בנימין היה צריך
להולד  -שהבית המקדש בנוי בחלקו ,וכשראה שאינו יכול
לו מחמש שבטח בקב"ה לבד נגע בכף יריכו ,כי רצה
לעשותו בעל מום בכדי שלא יוכל לעבוד בבית המקדש,
ומיד אחר כך בקש מיעקב שישחרר אותו כי ברצונו לעבוד
את הקב"ה כי מיכאל עומד ומשמש במרום ורצה להקריב
קרבן תמיד של שחר ברם יעקב לא שחרר אותו אלא אם כן
יברך אותו  -שידה לו על הברכות כי יעקב שלט על
המלאכים והוא עבד בבית המקדש ורק על ידי כך מיכאל
יכול להקריב למעלה ועל כן מיכאל קרא לו ישראל -
להראות שהוא שולט על המלאכים.
ומיד כאשר יעקב העביר את המלאך פניאל  -שפנה מאל
שזה המלאך  -זרח לו השמש מחמת שהשמש הנה רק
מהקב"ה ולא על ידי מלאך ואזי יעקב ברך ברכת יוצר אור
שהקב"ה לבדו מחדש בטובו בכל יום תמיד מחדש מעשה
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בראשית ,ועל ידי כך ה' שהוא מרומם לבדו מאז רפא אותו

ְּּכ ֶׁש ֵע ָשו ָר ַדף ַא ֲח ָריו ֵמ ֲח ַמת ִקנְּ ָאתוֹ ִ ,ה ְּש ִּכיל יַ ֲעקֹב ּ ֶׁש ֵאין

וכשם שלעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים

ימה.
ַמ ְּלכוּת נוֹ גַ ַעת ַ ּב ֲח ֶׁב ְּר ָּת ּה ִּכ ְּמל ֹא נִ ָ

מתעדנים בה ורשעים נדונים בה להראות שהשמש יכולה

יפז ַל ֲעשוֹ תוֹ ָענִ י,
ְוזֶּׁ ה ַמה ׁ ֶּׁש ָא ַמר ְל ֵע ָשו ׁ ֶּׁש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶּׁש ְּכ ׁ ֶּׁש ָח ׁ ַשב ֱא ִל ָ

גם להזיק והקב"ה קובע מי יתרפא ומי יחלה על ידה ,ועל

ְו ֵכן ָל ָבן ִר ָּמה אוֹ תוֹ ֲע ֶּׁש ֶּׁרת מוֹ נִ ים ֵמרֹב ִקנְ ָאתוֹ ּבוֹ ִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם

כן אנו אומרים בברכה זו שהמלאכים הם אהובים וברוכים

יע לוֹ ְּ ,כמוֹ ֵכן ֵע ָשו ל ֹא יו ַּכל
ַה ָּק ָ ּב"ה נָ ַתן לוֹ ׁ ֶּׁש ַפע ָּכל טוּב ַה ַּמ ִ ּג ַ

וזה חסרון בעבורם שמחמת שאין להם יצר הרע הם יחד זה

ִל ַ ּגע ּבוֹ ְל ָר ָעהִּ ,כי ְמסוֹ ֵבב ָּכל ַה ִּס ּבוֹ ת יִ ֵּתן לוֹ ַּדי ָצ ְר ּכוֹ ְ ,ויִ ׁ ְשמֹר

עם זה ובסיום הברכה אנו מודיעים שהמלאכים עצמם

יפז ְו ָל ָבן נִ ּס ּו ְלנַ ּ ׁ ֵשל
ָע ָליו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶּׁש ָ ּנ ַתן לוֹ ַעד ַע ְכ ׁ ָשוֲ ,הגַ ם ּ ׁ ֶּׁש ֱא ִל ָ

מודים שהקב"ה לבדו פועל גבורות וגם כל בריאת העולם

אוֹ תוֹ ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו.

זה מחזיק עד היום במאמרו של מקום ,וכמו שאנו מברכים

ְּול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָּלא ֶׁש ַ ּי ֲעקֹב ָא ַמר ְּל ֵע ָשו ֵע ָצה טוֹ ָבה נֶׁ גֶׁ ד ַה ִ ּקנְּ ָאה,

בקידוש לבנה אשר במאמרו ברא שחקים וזו גדולת ה'

ֶׁש ִאם הוּא רוֹ ֶׁאה ֶׁשהוּא ל ֹא ִמ ְּס ַּתדֵּ ר ִעם יַ ֲעקֹב ֵמ ֲח ַמת ַה ִ ּקנְּ ָאה,

שבדבור אחד הוא מחזיק את כל העולם לאלפי שנים ואינו

ֲאזַ י יַ ֲעקֹב יִ ֵּתן לוֹ ְּ ּב ֵהמוֹ ת ְּו ַכדּ וֹ ֶׁמהּ ִ ,ב ְּכ ֵדי ֶׁש ַ ּי ְּר ִ ּגיש טוֹ בְּ ,ו ַא ַחר
ָּכ ְּך ֶׁש ִ ּי ְּת ַר ֵחק ֵמ ִא ּתוֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶּׁש ָאנ ּו רוֹ ִאים ַ ּב ֶּׁה ְמ ׁ ֵש ְך ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב ָא ַמר

להם שום כח אלא הקב"ה פועל גבורות עושה חדשות בורא

ְל ֵע ָשוֶּׁ ׁ ,ש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ִל ׁ ְשהוֹ ת ִע ּמוֹ ְ ּב ַצ ְו ָּתא ֲח ָדאְ ,ו ׁ ֶּׁש ָ ּיבֹא ֵא ָליו

רפואות ללמד שגם מיכאל גם גבריאל וגם רפאל  -הן בחסד

[ב ְכ ֵדי ְל ָה ְרגוֹ ].
ַרק ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים ִ ּ

והן בדין הכל זה ה'.
ואת כל זה אנו אומרים בקדשת כתר  -שהמלאכים נותנים

יכה אוֹ ָתנ ּו ְּ ּב ָכל ַה ּ ָפ ָר ִשיּוֹ ת
ְּו ֶׁאת ַה ְּ ּיסוֹ ד ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶּׁזה ַה ּתוֹ ָרה ַמ ְּד ִר ָ
ֶׁש ָ ּק ָראנ ּו ַעד ַע ָּתהְ ,ונִ ְת ַע ֵּכב ַעל ָּכ ְך ְמ ַעטִּ ,כי ְ ּב ָכל ּ ָפ ָר ׁ ָשה יֵ ׁש

את הכתר להקב"ה יחד עם כלל ישראל והמלאכים שואלים

יצד
יצד ַל ֲעבֹד ַעל ַה ִּקנְ ָאה ׁ ֶּׁש ָ ּבנוְּ ,ו ֵכ ַ
ָלנ ּו יְ סוֹ דוֹ ת ַּכ ִ ּב ִירים ֵּכ ַ

אותנו איה מקום כבודו כי הקב"ה יורד אלינו ברחמים וזה

ְל ִה ְס ַּת ֵּדר ַ ּגם ִעם ָה ֲאנָ ׁ ִשים ּ ׁ ֶּׁש ָּק ׁ ֶּׁשה ָלנ ּו ְל ִה ְס ַּת ֵּדר ִע ָּמ ֶּׁהם ,וּנְ ָפ ֵרט

מה שאנו משיבים שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ,שאנו

ַּכ ָּמה ֵמ ַה ֻּׁדגְ ָמאוֹ ת ׁ ֶּׁש ָּמ ָצאנ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְו ֵתן ְל ָח ָכם

כלל ישראל  -לבד אנחנו חטיבה אחת עם הקב"ה וכשם

ְויֶּׁ ְח ַּכם.

שבמצרים גאל אותנו הקב"ה לבד ,כמו כן לעתיד לבא

אשית ַ -קיִ ן ְמ ַק ֵ ּבל ֶּׁאת
א .נִ ְפ ַּתח ָ ּבזֶּׁ ה ְ ּב ַמה ׁ ֶּׁש ּמו ָּבא ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ

הקב"ה יגאל אותנו לבד ולא על ידי מלאך ולא על ידי שרף.

ָה ֲא ָד ָמה ַּת ַחת ְר ׁשוּתוֹ ַו ֲאזַ י הוּא ַמ ְש ִּכיל ׁ ֶּׁש ָע ָליו ְל ָה ִביא ָק ְר ָ ּבן

המורם מכל האמור שפרשיות אלו הנם למוד בעבורנו

ִל ְפנֵ י ה' ְּכ ִענְ יַ ן ַה ִ ּב ּכו ִּריםֶּׁ ,ה ֶּׁבל ׁ ֶּׁשרוֹ ֶּׁאה ֶּׁאת ַמ ֲע ָשיו ַה ּטוֹ ִבים

שהקב"ה ושומר עלינו לבד והכח שלנו גדול הרבה יותר

ׁ ֶּׁשל ָא ִחיו ִמ ְצ ָט ֵרף ַ ּגם הוּא ,ו ֵּמ ִביא ָק ְר ָ ּבן ֵמ ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶּׁש ָהי ּו ַּת ַחת

מהמלאכים כי הקב"ה יורד אלינו למקום שבו אנו נמצאים

ְר ׁשוּתוֹ ִ ,קנְּ ָאה זוֹ ֶׁשל ֶׁה ֶׁבל ְּ ּב ַקיִ ן ִה ָ ּנ ּה ִקנְּ ָאה ְּרא ּויָ ה ,ו ְּּכמוֹ

ועל כן המלאכים יצאו מהיכן ששכב יעקב כי רק על ידי

ֶׁש ָא ְּמר ּו ֲחזַ "ל ַ ּב ְּ ּג ָמ ָרא (ב"ב כאִ ).
"קנְּ ַאת סוֹ ְּפ ִרים ַּת ְּר ֶׁ ּבה

הצדיקים שהם מרכבה לשכינה המלאכים יכולים לעלות

ילנ ּו ֶׁש ִ ּב ְּמקוֹ ם ְּל ַק ְּ ּנאוֹ ת ַ ּב ּזו ַּלת ,יֵ ש ָלנ ּו
ָח ְּכ ָמה"ְּ ,וזֶׁ ה ִל ּמ ּוד ִ ּב ְּש ִב ֵ

לשמים ולעבד שם ועל כן בית המקדש של מעלה מכוון

ִל ְּצעֹד ְּ ּב ִע ְּקבוֹ ת ַה ּטוֹ ב ֶׁשהוּא עוֹ ֶׁשה ְּו ִלנְּ הֹג ְּּכמוֹ תוֹ .
בּ ְ .ב ֶּׁה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ָאנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶּׁש ַה ָּק ָ ּב"ה ׁשוֹ ֶּׁהה ְל ִמנְ ָחתוֹ ׁ ֶּׁשל

בקב"ה לבד ונשלח מאתנו את המלאכים מתוך ידיעה שאנו

ֶּׁה ֶּׁבל ְול ֹא ְל ׁ ֶּׁשל ַקיִ ןְ ,וזֶּׁ ה ִ ּב ְכ ֵדי ְלנַ ּסוֹ ת ֶּׁאת ַקיִ ן ִאם יְ ַק ֵ ּנא ְ ּב ֶּׁה ֶּׁבל,

בארץ ישראל עם הברכות שהקב"ה הבטיח בהר המוריה,

ְ ּב ַרם ַקיִ ן ל ֹא עוֹ ֵמד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ,ו ְּל ַבד ֵמ ַה ִּקנְ ָאה הוּא נַ ֲע ָשה ַ ּגם
"ל ָּמה ָח ָרה ָל ְך" ָ -ל ָּמה ַא ָּתה
ָעצוּבַ ,ו ֲאזַ י ַה ָּק ָ ּב"ה ׁשוֹ ֵאל אוֹ תוֹ ָ

צריך לומר בכל פעם דבור חדש ,והמלאכים אומרים שאין

כנגד בית המקדש של מטה ,והעקר שאנו מצדנו נאמין

וכשם שאנו מוצאים בתפלת יעקב שאמר ואתה אמרת היטב
אטיב עמך ,כפל הלשון להראות שרק הקב"ה מטיב עמנו
ושומר עלינו ,ה' יזכנו לכך אמן.



אשית
יְּ סוֹ דוֹ ת ַּכ ִ ּב ִירים ְּ ּב ִענְּ יַ ן ַה ִ ּקנְּ ָאה ּ ְּ -ב ֻח ָּמש ְּ ּב ֵר ִ
(שם ה-ו)
מור וְׁ ֹגו' ָ
ִּעם לָ ָבן ַג ְׁר ִּתי ...וַ יְׁ ִּהי ִּלי ש ֹור וַ חֲ ֹ

ָּכ ַתב ַר ׁ ִש"י ִעם ָל ָבן ַ ּג ְר ִּתי ְו ַּת ְריָ "ג ִמ ְצוֹת ׁ ָש ַמ ְר ִּתיְ .ו ָצ ִר ְ
יך ֵ ּבאוּר
ַמה ַה ֶּּׁק ׁ ֶּׁשר ֵ ּבין ַמה ּ ׁ ֶּׁש ִּק ֵ ּים ַּת ְריָ "ג ִמ ְצוֹת ְל ַמה ׁ ֶּׁש ָהי ּו לוֹ ׁשוֹ ר

"ו ָל ָּמה
ְ ּב ַכ ַעס ַעל ּ ׁ ֶּׁש ִה ׁ ַש ֵה ִּתי ֶּׁאת ַק ָ ּב ַלת ִמנְ ָח ְת ָך ִ ּב ְכ ֵדי ְלנַ ּסוֹ ְת ָך? ְ
נָ ְפל ּו ּ ָפנֶּׁ ָ
יך" ֶּׁ ׁ -ש ֵּמ ֲח ַמת ָּכ ְך ַא ָּתה ָ ּבא ְל ַע ְצבוּת ׁ ֶּׁש ִ ּנ ְר ֵאת ְּכ ָבר

יטיב ְש ֵאת" ֲ -אנִ י מו ָּכן
"הלוֹ א ִאם ֵּת ִ
ֲא ִפיל ּו ְּכ ַל ּ ֵפי חוּץֲ ,
ְלנַ ְשאוֹ ת ּו ְלרוֹ ֵמם אוֹ ְת ָך ִאם ַּת ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן.
ו ְּּביֶׁ ֶׁתר ֵ ּבאוּר ֶׁש ַ ּקיִ ן נָ ַטל ְּל ֶׁח ְּלקוֹ ֶׁאת ָה ֲא ָד ָמה ְּו ַה ּ ֵפרוֹ ת ְּו ָכל
ַהיּוֹ ֵצא ֵמ ֶׁהםְּ ,ו ֶׁה ֶׁבל נָ ַטל ְּל ֶׁח ְּלקוֹ ִמ ָּכל ָה ַחי ,ו ָּבזֶׁ ה ָהיְּ ָתה
ֲחלו ָּק ָתם ָש ָוהּ ְּ ,ב ַרם ְּּכ ֶׁש ַ ּקיִ ן ִק ֵ ּנא ְּ ּב ֶׁה ֶׁבל ְּו ָר ָצה ִל ּטוֹ ל ַ ּגם ֵמ ֶׁח ְּלקוֹ ,
ילתוֹ ְ ,וזֶּׁ ה ַמה ׁ ֶּׁש ָאנ ּו רוֹ ִאים ַ ּגם ַ ּב ֶּׁה ְמ ׁ ֵש ְך,
ָ ּבזֶׁ ה ָהיְּ ָתה נְּ ִפ ָ

ַו ֲחמוֹ ר? ְועוֹ ד ִמ ּ ְפנֵ י ַמה ֻׁהזְ ַקק ְל ַס ּ ֵפר לוֹ ׁ ֶּׁש ָהי ּו לוֹ ׁשוֹ ר ַו ֲחמוֹ ר,

ְּכ ׁ ֶּׁש ָה ֲא ָד ָמה ָ ּב ְל ָעה ֶּׁאת ָדמוֹ ׁ ֶּׁשל ֶּׁה ֶּׁבלָ ,א ַמר לוֹ ה' "קוֹ ל ְּד ֵמי
ָא ִח ָ
יך צ ֲֹע ִקים ֵא ַלי ִמן ָה ֲא ָד ָמה"ֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶּׁש ָה ֲא ָד ָמה ַה ּ ׁ ַש ֶּׁ ּי ֶּׁכת

ְונִ ְר ָאה ְל ָב ֵאר ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא ִּד ׁ ְש ַמ ָ ּיא ַעל ּ ִפי ַמה ׁ ֶּׁש ָאנוּ רוֹ ִאים
ַ ּב ֶּׁה ְמ ׁ ֵש ְך ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב ַמזְ ִּכיר ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ֶּׁאת ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֵּקל ׁ ֶּׁש ָע ַבר ּבוֹ

ֵּכן נִ ְת ַק ְּל ָלה ָה ֲא ָד ָמהּ ,ו ְכ ׁ ֶּׁש ָאנ ּו ְמ ַק ְ ּי ִמים ִמ ְצ ָוה ָּכל ׁ ֶּׁש ִהיאָ ,רא ּוי

ַו ֲהל ֹא ָ ּבזֶּׁ ה הוּא ַמגְ ִ ּביר ֶּׁאת ִקנְ ָאתוֹ ָע ָליו? ְועוֹ ד יֵ ׁש ְל ַע ֵ ּין ַמ ּדוּ ַע
ׁ ָש ַלח לוֹ ַמ ְל ָא ִכים ַמ ָּמ ׁש?

יפז ִמ ֶּּׁמנּ ּו ֶּׁאת ָּכל ְרכו ּׁשוֹ ִ ּב ְכ ֵדי
ְל ַבד ֶּׁאת ַה ַ ּי ְר ֵּדןֵ ,מ ֲח ַמת ּ ׁ ֶּׁש ֱא ִל ָ
ְל ַק ֵ ּים ֶּׁאת ַצ ָּו ַאת ָא ִביו ּ ׁ ֶּׁש ִ ּצ ָּוה ּו ַל ֲהרוֹ ג ֶּׁאת יַ ֲעקֹבְ ,ו ָענִ י נֶּׁ ְח ׁ ָשב
יתן ְּ ּב ַד ְּע ּתוֹ ו ְּּכ ִענְּ יַ ן ַה ַּמ ּ ֶׁטה,
ְּכ ֵמת ,ו ִּמ ָּכל ָמקוֹ ם יַ ֲעקֹב נִ ְּש ַאר ֵא ָ
ַה ְּּמ ַס ֵּמל ְּלח ֶֹׁזק ַהדַּ ַעת ֶׁו ֱאמוּנָ ה ֻמ ְּח ֶׁל ֶׁטת ַ ּבבּ וֹ ֵרא יִ ְּת ָ ּב ַר ְּךִ ,מ ּתוֹ ךְּ
יעה ֶׁש ַרק ָע ָליו יֵ ש ָלנ ּו ְּל ִה ּ ָש ֵען ְּו ַרק בּ וֹ יֵ ש ָלנ ּו ִל ְּבט ַֹחְּ ,וגַ ם
יְּ ִד ָ

ְל ַקיִ ן נָ ְט ָלה ֵח ֶּׁלק ׁ ֶּׁש ֵאינוֹ ׁ ַש ָ ּי ְך ָל ּה ׁ ֶּׁש ֶּׁ ּזה ָה ַחי ַה ּ ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ֶּׁה ֶּׁבלְ ,ו ַעל
ָלנ ּו ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ןַ ,ה ִאם ִהיא ָ ּב ָאה ֵמ ָה ֲא ָד ָמה אוֹ ֵמ ַה ַחי ,ו ְּל ַה ְש ִּכיל
ׁ ֶּׁש ְּל ָכל ֶּׁא ָחד יֵ ׁש ֶּׁאת ַה ְּתחוּם ׁ ֶּׁש ּלוֹ ְו ֵאין ַמה ְל ַק ְ ּנאוֹ ת ַ ּב ּזו ַּלת.
יצית ֻמ ְּר ֶּׁכ ֶׁבת ִמצֶּׁ ֶׁמר ו ִּפ ְּש ִּתיםֶׁ ,ש ֶּׁזה ַ ּגם ַחי ְּוגַ ם
ְּל ֻדגְּ ָמא ִמ ְּצ ַות ִצ ִ
ְּ
צוֹ ֵמ ַחְּ ,ו ֶׁא ְּפ ָשר לוֹ ַמר ֶׁש ֵּמ ֲח ַמת ָּכך ָא ְּס ָרה ַה ּתוֹ ָרה ִּכ ְּל ָאיִ ם,
יסה ִל ְּרשוּתוֹ ֶׁשל ַה ּזו ַּלתְ ,ו ַעל ָּכל ֶּׁא ָחד ִל ְשמוֹ ַח
ִמ ֵּכ ָיון ֶׁש ֶּׁזה ְּּכנִ ָ
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ְ ּב ֶּׁח ְלקוֹ ַה ּטוֹ ב ְולֹא ִל ְרצוֹ ת ֶּׁאת ַמה ׁ ֶּׁש ֵ ּי ׁש ְלז ּו ָלתוֹ ּ ,ו ִמ ָּכל ָמקוֹ ם

ֶּׁאת ַה ִּס ָּמנִ ים.

יצית ְּת ֵכ ֶּׁלת ֵאין ִא ּסוּר ׁ ֶּׁשל ִּכ ְל ַאיִ ם ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ִהיא ָ ּב ָאה ִמן
ְ ּב ִצ ִ

חַ .ה ִּס ּפוּר ׁ ֶּׁשל יַ ֲעקֹב ִעם ָל ָבןֶּׁ ׁ ,ש ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶּׁש ּל ֹא ָל ִריב ִעם ָל ָבן ֲהגַ ם

ַה ָ ּיםַ ,ה ְּמ ַס ֵּמל ְל ַה ְכנָ ָעה ַו ֲענָ ָוהְ ,ו ֵכן ֵמ ַה ָּדגִ ים ּ ׁ ֶּׁש ֵאין ַה ִּקנְ ָאה

ׁ ֶּׁש ִר ָּמה ּו ֵאין ְספֹר ּ ְפ ָע ִמיםָ ,א ַמר יַ ֲעקֹב ְל ָל ָבן ׁ ֶּׁש ַ ּי ְח ְלק ּו ֶּׁאת

ְו ָה ַעיִ ן ָה ָרע ׁשוֹ ֶּׁל ֶּׁטת ָ ּב ֶּׁהםְ ,ו ֵכן הוּ א ְמ ַח ֵ ּבר ֵ ּבין ֶּׁצ ֶּׁמר ְל ִפ ׁ ְש ִּתים -
ׁ ֶּׁש ָּכל ֶּׁא ָחד ְּכ ׁ ֶּׁש ְּל ַע ְצמוֹ ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ַקיִ ן אוֹ ְל ֶּׁה ֶּׁבלִ ,מ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ְּכ ׁ ֶּׁש ָא ָדם

ַה ְּכ ָב ִשים ְו ַה ּ ְט ָל ִאים ַה ְ ּנ ֻׁק ִּדים ְוכוּ'.
טְּ .כ ׁ ֶּׁש ָר ָאה יַ ֲעקֹב ׁ ֶּׁש ֵאינוֹ ִמ ְס ַּת ֵּדר ִעם ָל ָבןֶּׁ ,ה ְח ִליט ָל ֵצאת

ָמ ֵלא ִ ּבנְ ִתינָ ה ְו ִפ ְרג ּון ַל ּזוּ ַלת ְו ֵאין ֵעינוֹ ָצ ָרה ַ ּב ּטוֹ ב ׁ ֶּׁשל זוּ ָלתוֹ ,

ִמ ְּמקוֹ מוֹ ׁ ֶּׁשל ָל ָבןְ ,ו ָה ִע ָּקר ׁ ֶּׁש ּל ֹא ְלהוֹ ִציא לוֹ ֶּׁאת ָה ֵעינַ יִ ם.

ֵאין ֲח ׁ ַש ׁש ְל ִקנְ ָאה.

יע ְּל ֵע ָשו הוּא שוֹ ֵל ַח לוֹ ַמ ְּל ָא ִכיםּ ִ ,ב ְּכ ֵדי
יּ ְּ .ב ֵעת ֶׁש ַ ּי ֲעקֹב ַמ ִ ּג ַ

ְּו ַע ָּתה מו ָּבן ֶׁש ּק ַֹרח ָח ַלק ַעל ִענְּ יַ ן ַה ְּּת ֵכ ֶׁלתִ ,מ ֵּכ ָיון ֶׁשהוּא ִח ּ ֵפש

ְּל ַל ְּּמדוֹ ֶׁש ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָלם ִל ְּהיוֹ תְּּ ,כמוֹ ַה ַּמ ְּל ָא ִכים ֶׁש ָאנ ּו

ְּל ַק ְּ ּנאוֹ ת ְּו ַל ֲעשוֹ ת ַמ ֲחלוֹ קוֹ תְּ ,ועוֹ ד ֶׁש ֲהגַ ם ֶׁש ָהיָ ה ִמנּ וֹ ְּש ֵאי

אוֹ ְּמ ִרים ִמדֵּ י בּ ֶֹׁקר ְּ ּב ִב ְּר ַּכת יוֹ ֵצר' ֶׁש ֵהם נוֹ ְּתנִ ים ְּרשוּת זֶׁ ה ָלזֶׁ ה

ָה ָארוֹ ן ֶׁש ָהיָ ה ָעטוּף ִ ּב ְּת ֵכ ֶׁלתִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ָס ַבר ְּ ּב ַד ְּע ּתוֹ ַה ְּ ּנלוֹ זָ ה,

ְּ ּב ַא ֲה ָבה ְּ ּב ִלי שוּם ַמ ְּחל ֶֹׁקתְּ ,וזֶׁ ה ָה ִענְּ יָ ן ֶׁשל ַה ַּת ְּריָ "ג ִמ ְּצוֹת

ֶׁש ַרק ֲארוֹ ן ַה ְּ ּב ִרית ָקדוֹ ש ְּו ָעטוּף ִ ּב ְּת ֵכ ֶׁלתֲ ,א ָבל ל ֹא ֶׁש ָה ֲאנָ ִשים

ֶׁש ָא ַמר לוֹ ֶׁש ּ ָש ַמר ֶׁש ֵהם ָּכל ַה ִּמ ְּצוֹת ַה ִ ּנ ְּפ ָלאוֹ ת ֶׁשל ַה ּתוֹ ָרה

(מ ּכוֹ ת כב)
יכים ִל ְּהיוֹ ת ֲעטו ִּפים ִ ּב ְּת ֵכ ֶׁלת ,ו ְּּכ ָבר ָא ְּמר ּו ֲחזַ "ל ַ
ְּצ ִר ִ

יצד ְּל ִה ְּס ַּתדֵּ ר ִעם ַה ּזו ַּלת ְּול ֹא
ַה ְּ ּקדוֹ ָשה ַה ְּּמ ֵל ִאים ְּ ּב ָח ְּכ ָמה ֵּכ ַ

"כ ָּמה ִט ּ ְּפ ָש ִאי ָהנֵ י ִאינְּ ֵשי דְּּ ָקמ ּו ִמ ַק ֵּמי ֵס ֶׁפר ּתוֹ ָרה ְּול ֹא ָקמ ּו
ַּ

ָלבוֹ א ִל ֵידי ַמ ְּחל ֶֹׁקת ְּו ַע ָּתה מו ָּבן ֶׁש ּ ָש ַלח לוֹ ְּ ּב ֵהמוֹ ת ִמ ֵּכ ָיון

ִמ ַק ֵּמי ַ ּג ְּב ָרא ַר ָ ּבה"ְּ ,ו ִע ָ ּקר ֲחלו ָּקתוֹ ָהיְּ ָתה ַעל ַא ֲהרֹן ֶׁש ָע ָטה ַעל

ֶׁש ֵע ָשו הוּא ְּ ּב ִחינַ ת ַקיִ ן ֲ -א ָד ָמהְּ ,ויַ ֲעקֹב הוּא ְּ ּב ִחינַ ת ֶׁה ֶׁבל

גּ וּפוֹ ְּמ ִעיל ְּּת ֵכ ֶׁלת ְּו ֵכן ַה ִּמ ְּצנָ ֶׁפת ְּו ַהצִּ יץ ָהי ּו ִעם ּ ְּפ ִתיל ְּּת ֵכ ֶׁלת,

ו ַ ּּבדוֹ רוֹ ן ֶׁש ּ ָש ַלח לוֹ ִל ְּּמדוֹ ֶׁשהוּא מו ָּכן ָל ֵתת לוֹ ַ ּגם ֵמ ַה ְּ ּב ֵהמוֹ ת

ְּוזֶׁ ה ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ָדתוֹ ֶׁשל ַא ֲהרֹן ָהיְּ ָתה ְּל ַה ְּש ִּכין ָשלוֹ ם,

ַה ּ ַש ָ ּיכוֹ ת ְּל ֶׁח ְּלקוֹ ְּ ,ו ָה ִע ָ ּקר ֶׁש ּל ֹא יִ ְּתקוֹ ֵטט ִע ּמוֹ ּו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר
ְּשלֹמֹה ַה ֶּׁמ ֶׁל ְּך " ִאם ָר ֵעב שֹנַ ֲא ָך ַה ֲא ִכ ֵלה ּו ָל ֶׁחם".

ֶׁש ְּ ּיסוֹ דוֹ ֵמ ֶׁה ֶׁבל  -יְּ סוֹ ד ָהרו ַּח ַה ָ ּבא ִמן ָה ַחי.

יִ ֵּתן ה' ׁ ֶּׁש ִ ּנ ְת ּבוֹ נֵ ן ָּת ִמיד ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה וּנְ ַק ֵ ּבל ֶּׁאת ַה ּ ֵש ֶּׁכל

יעא ו ָּב ָבא ָ ּב ְת ָרא ּפוֹ ְת ִחים
ְוזֶּׁ ה ַ ּגם ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶּׁש ַּמ ֶּּׁס ְכ ּתוֹ ת ָ ּב ָבא ְמ ִצ ָ

יהם
ְו ַה ָח ְכ ָמה ׁ ֶּׁשל ַה ִּו ּתוּר ְו ַה ּ ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֵכן נִ ְצ ַעד ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶּׁ

ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶּׁש ֵאינָ ם ִמ ְס ַּת ְּד ִרים זֶּׁ ה ִעם זֶּׁ ה ,אוֹ ֵמ ֲח ַמת ֲחלו ַּקת

ַה ַ ּנ ֲעלוֹ ת ׁ ֶּׁשל ֲאבוֹ ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםְ ,ונִ זְ ֶּּׁכה ִל ְהיוֹ ת ֵמ ַה ַּת ְל ִמ ֵידי
ֲח ָכ ִמים ׁ ֶּׁש ַּמ ְר ִ ּבים ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם ,ו ִּב ְש ַכר זֶּׁ ה ַ ּגם ַה ֶּּׁמ ֶּׁל ְך
ׁ ֶּׁש ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶּׁש ּלוֹ יַ ְר ִעיף ָע ֵלינ ּו ַא ְך ׁ ָשלוֹ ם ָו ֶּׁח ֶּׁסד.

גֶּׁ .את ַה ְ ּיסוֹ ד ַה ֶּׁ ּזה ְמ ַל ֶּּׁמ ֶּׁדת אוֹ ָתנ ּו ַה ּתוֹ ָרה ַ ּגם ֵא ֶּׁצל ַא ְב ָר ָהם



יסה ִל ְהיוֹ ת ַרב ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ו ְּל ַה ְח ִליף ֶּׁאת
ָא ִבינוֶּּׁ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶּׁשר לוֹ ט נִ ָ
ְ
ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶּׁשל ַא ְב ָר ָהםָ ,א ַמר לוֹ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶּׁש ֵ ּי ֵלך לוֹ ְל ָמקוֹ ם ַא ֵחר,

(שם ח)
לו וַ י ַַחץ ֶאת ָה ָעם אֲ ֶשר ִּאת ֹו ָ
וַ ִּי ָירא יַעֲ קֹב ְׁמאֹד וַ י ֵֶצר ֹ

ֵ ּבין ִאיש ֶׁש ְּ ּיסוֹ דוֹ ִמ ַ ּקיִ ן  -יְּ סוֹ ד ֶׁה ָע ָפר ַה ָ ּבא ֵמ ָה ֲא ָד ָמהְּ ,ל ֵר ֵעה ּו

(ה ֶּׁבל) אוֹ ַעל ָח ֵצר ַ
(קיִ ן)ֶּׁ ׁ ,ש ֲאזַ י הוֹ ר ּו ָלנ ּו ֲחזַ "ל
ֵּדעוֹ ת ַעל ַט ִּלית ֶּׁ
יבה.
ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲחל ֹקוְּּ ,כ ֵדי ׁ ֶּׁש ּל ֹא יָ בוֹ א ּו ִל ֵידי ַמ ָ ּצה ו ְּמ ִר ָ

ְּול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָּלא ֶׁש ַא ְּב ָר ָהם ִה ְּס ִּכים ְּל ַצדֵּ ד ֶׁאת ַע ְּצמוֹ ֲא ִפ ּל ּו ְּל ַצד
יבה ֵ ּבין רוֹ ָעיו ְּלרוֹ ֵעי לוֹ ט,
ְּשמֹאלְּ ,ו ָה ִע ָ ּקר ֶׁש ּל ֹא ִּת ְּהיֶׁ ה ְּמ ִר ָ
ו ְּּל ַבד ִמ ָּכ ְּך נָ ַתן ְּללוֹ ט ַ ּגם ֶׁאת ָהרוֹ ִעים ֶׁש ּלוֹ ֶׁש ָרב ּו ִעם רוֹ ֵעי לוֹ ט,
ִמ ֵּכ ָיון ֶׁש ִעם ֲאנָ ִשים ֶׁש ָר ִבים ל ֹא ָר ָצה ַא ְּב ָר ָהם ֵע ֶׁסק ,וּ ְכמוֹ ׁ ֶּׁש ָאנ ּו
רוֹ ִאים ַ ּב ֶּׁה ְמ ׁ ֵש ְך ׁ ֶּׁש ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם ְל ֶּׁמ ֶּׁל ְך ְסדוֹ ם ׁ ֶּׁש ָהיָ ה ְ ּב ֵד ָעה
ַא ַחת ִעם לוֹ ט ,ו ִּמ ָ ּנה ּו ַל ּ ׁשוֹ ֵפט ָה ֶּׁע ְליוֹ ן ׁ ֶּׁשל ְסדוֹ םֶּׁ ׁ ,ש ִ ּי ַּקח ֶּׁאת
יבהּ ִ ,ב ְכ ֵדי ׁ ֶּׁשהוּא ְולוֹ ט
ַה ֶּׁ ּנ ֶּׁפ ׁש ׁ ֶּׁש ֵהם ָּכל ַע ְב ֵדי לוֹ ט ׁ ֶּׁש ָא ֲחז ּו ַ ּב ְּמ ִר ָ

ֶּׁא ְפ ׁ ָשר ְל ָפ ֵר ׁש ַעל ּ ִפי ְּדרו ּׁש ׁ ֶּׁש ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְמ ַל ֶּּׁמ ֶּׁדת אוֹ ָתנ ּו
יצד ְל ִה ָּל ֵחם ַ ּב ֵ ּי ֶּׁצר ָה ָרע ׁ ֶּׁשהוּא ׁ ְשלוּחוֹ ׁ ֶּׁשל
אוֹ ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים ֵּכ ַ
ֵע ָשוְ ,וזֶּׁ ה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶּׁש ַּד ְר ּכוֹ ׁ ֶּׁשל ַה ֵ ּי ֶּׁצר ָה ָרע ְליַ ֵא ׁש ֶּׁאת ָה ָא ָדם ַעל
יְ ֵדי ׁ ֶּׁשהוּא ַמ ְר ֶּׁאה לוֹ ֶּׁאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶּׁשה ּוא ָלק ּוי ָ ּב ֶּׁהםּ ,ו ִב ְּכ ֵדי
ְּל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ָּכ ְּך ַעל ָה ָא ָדם ַל ֲעשוֹ ת יַ ַחץ  -ו ְּּל ַה ְּבדִּ יל ֵ ּבין ַה ּטוֹ ב ָל ַרע
ֶׁשבּ וֹ ְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֵכן יִ ּ ׁ ָש ֵאר ַה ַּמ ֲחנֶּׁ ה ׁ ֶּׁשל ַה ְּד ָב ִרים ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶּׁש ּבוֹ
יטה ּו ְל ִע ּד ּוד ְוחֹזֶּׁ ק ַה ַּד ַעת.
ִל ְפ ֵל ָ


ֹאמר ּו ׁ ֶּׁש ֵהם ֶּׁה ֱע ׁ ִשיר ּו אוֹ תוֹ ְּ ,ו ִא ּל ּו ְּל ַא ְּב ָר ָהם ָהיָ ה ֶׁאת
ל ֹא י ְ
ֱא ִל ֶׁ
יעזֶׁ ר ֶׁש ּ ִש ֵּמש אוֹ תוֹ ְּ ּבנֶׁ ֱא ָמנוּת ו ָּב ַרח ִמן ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקתְּ ,ו ָת ַפס לוֹ
ְ
ֶׁאת ִמדַּ ת ַה ִּו ּתוּרְּ ,כמוֹ ׁ ֶּׁש ָאנ ּו רוֹ ִאים ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ּ ׁ ִש ּדוּך ְליִ ְצ ָחק,
יעזֶּׁ ר זֶּׁ ה ָהיָ ה ׁ ָשקוּל ְּכנֶּׁ גֶּׁ ד ָּכל ָה ֲע ָב ִדים ׁ ֶּׁש ָהי ּו ְל ַא ְב ָר ָהם
ֶּׁו ֱא ִל ֶּׁ
ילה ְּכמוֹ ׁ ֶּׁש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל (נְ ָד ִרים לב.).
ִמ ְּת ִח ָ
ְ
ְ
ימ ֶּׁלך ֶּׁ ׁ -ש ָ ּג ַזל
דַ .א ַחר ָּכך ָאנ ּו רוֹ ִאים ֶּׁאת ַמה ׁ ֶּׁש ָע ָשה ֲא ִב ֶּׁ
ְ ּב ֵארוֹ ת ֵמ ַא ְב ָר ָהםּ ,ו ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ַא ְב ָר ָהם ְּכ ָבר יָ ַדע ֵמ ַה ִּס ּפוּר ִעם
לוֹ ט ׁ ֶּׁש ּל ֹא ְל ִה ְת ַע ֵּסק ִעם ֲא ִב ֶּׁ
ימ ֶּׁל ְךְ ,ו ַעל ֵּכן ַרק ַ ּב ּסוֹ ף הוֹ ִכיחוֹ

מז ַעל
ַעל ַה ָּד ָבר ַה ֶּׁ ּזהְּ ,ו ַא ַחר ָּכ ְּך ִהצִּ יב ֶׁאת ֶׁש ַבע ַה ְּּכ ָבשוֹ תִ ,ל ְּר ֹ
ִענְּ יַ ן ַה ֲחלו ָּקהּ ,ו ְּכ ִענְּ יַ ן ַקיִ ן ְּו ֶׁה ֶׁבל ֶׁש ָח ְּלקוּּ ַ ,ב ְּ ּב ֵארוֹ ת ַה ּ ַש ָ ּי ִכים
ָל ֲא ָד ָמה ִ ּב ְּרשוּתוֹ ֶׁשל ַקיִ ןְּ ,ו ַ ּב ְּּכ ָבשוֹ ת ַה ּ ַש ָ ּיכוֹ ת ְּל ֶׁה ֶׁבל.
יבה ׁ ֶּׁש ֵ ּבין רוֹ ֵעי יִ ְצ ָחק
הַ .ה ּתוֹ ָרה ְמ ַס ּ ֶּׁפ ֶּׁרת ַ ּב ֲא ִריכוּת ֶּׁאת ַה ְּמ ִר ָ
ְ
ימ ֶּׁל ְךְ ,וגַ ם ׁ ָשם יִ ְצ ָחק ְמ ַו ֵּתר ְוהוֹ ֵלך ַל ְח ּפֹר ְ ּב ֵאר
ְלרוֹ ֵעי ֲא ִב ֶּׁ

(שם ט)
ָבוא ֵע ָשו ֶאל ַה ַמחֲ נֶה ָה ַא ַחת ָ
ִּאם י ֹ

"ה ְת ִקין ַע ְצמוֹ ִל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ְּד ָב ִרים ִל ְת ִפ ָּלה ְלדוֹ רוֹ ן
ָּכ ַתב ַר ׁ ִש"י ִ
ְּ
ו ְּל ִמ ְל ָח ָמה"ָ .אנ ּו רוֹ ִאים ָּכאן ֶׁאת ַהדֶּׁ ֶׁרך ַה ְּ ּנכוֹ נָ ה ְּל ָשלוֹ ם ְּוהוּא

יפלוֹ ַמ ְּטיָ ה,
ֶׁש ַ ּב ְּּת ִח ָּלה ַעל ָה ָא ָדם ָל ֶׁל ֶׁכת ְּ ּב ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁשל ּ ְּפ ָש ָרה ְּו ִד ְּ

ְּו ֵכן ָל ֵתת ַמ ָּתנָ ה ו ִּמ ָּלה טוֹ ָבה ִ ּב ְּכ ֵדי ִל ְּפ ּת ַֹח ֶׁאת ִלבּ וֹ ֶׁשל ֲח ֵברוֹ ,
ְו ִאם זֶּׁ ה ל ֹא עוֹ זֵ ר ׁ ֶּׁש ְ ּי ַב ֵּק ׁש ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶּׁש ִ ּיזְ ֶּּׁכה ְל ִה ָּל ֵחם ָּכ ָרא ּוי

ָ ּב ָרעּ ִ ,ב ְכ ֵדי ִלזְ ּכוֹ ת ַל ּטוֹ ב ְו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ָה ֲא ִמ ִּתיְ ,ו ַרק ַא ַחר ָּכ ְך יֵ ֵל ְך
ְ ּב ֶּׁד ֶּׁר ְך ׁ ֶּׁשל ִמ ְל ָח ָמה ְו ַע ְק ׁ ָשנוּת ִּכ ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּבכ ַֹח ַה ְּת ִפ ָּלה
ְו ָה ֱאמוּנָ ה.


ַמדּ ּו ַע מ ּו ָטל ַעל ָה ָא ָדם ְּל ַה ִּכיר טוֹ ָבה ְּל ִמי ֶׁש ֵּמ ִציק לוֹ ?

ַא ֶּׁח ֶּׁרתּ ִ ,ב ְכ ֵדי ִל ְמנוֹ ַע ַמ ְחל ֶֹּׁקת.
ְ
יח ַ ּב ְּתח ּום
וֶּׁ .את ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶּׁשל יִ ְצ ָחק ְל ֵע ָשוֶּׁ ׁ ,ש ֵ ּב ֵרך אוֹ תוֹ ׁ ֶּׁש ַ ּי ְצ ִל ַ

(שם יד)
ָדו ִּמנְׁ ָחה ָ
וַ ִּי ַקח ִּמן ַה ָבא ְׁבי ֹ

ׁ ֶּׁש ּלוֹ ְול ֹא יִ ָּכנֵ ס ַ ּב ְּתחוּם ׁ ֶּׁשל יַ ֲעקֹב.

ִמ ּ ְפנֵ י ַמה נִ ְכנַ ע ְל ֵע ָשו ְמאֹד ַעד ׁ ֶּׁש ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָוה לוֹ ׁ ֶּׁש ַבע ּ ְפ ָע ִמים?

זַ .ה ַּמ ֲע ֶּׁשה ׁ ֶּׁשל ָר ֵחל ְו ֵל ָאהֶּׁ ׁ ,ש ָר ֵחל ְמ ַו ֶּּׁת ֶּׁרת ְל ֵל ָאה וּמוֹ ֶּׁס ֶּׁרת ָל ּה

ָצ ִר ְ
יך ֵ ּבאוּר ִמ ּ ְפנֵ י ַמה ׁ ָש ַלח לוֹ ַמ ָּתנוֹ ת ַּד ְו ָקא ִמ ְ ּב ֵהמוֹ ת? ְועוֹ ד
יתא ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא
ְונִ ְר ָאה ְל ָב ֵאר ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא ִּד ׁ ְש ַמ ָ ּיא ַעל ּ ִפי ַמה ְּד ִא ָ
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(מנָ חוֹ ת קיֶּׁ ׁ ).ש ְּכ ׁ ֶּׁש ָא ָדם עוֹ ֵסק ְ ּבתוֹ ַרת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת זֶּׁ ה ְּכמוֹ ׁ ֶּׁשהוּא
ְ

מכיון שכלפי חוץ היה נראה הדבר שיעקב נכנע לפני עשו,

ִה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ תְּ .וזֶׁ ה ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ַעל יְּ ֵדי ֶׁש ָא ָדם ִמ ְּתבּ וֹ נֵ ן ְּ ּב ָכל

ברם יעקב השתחוה ונכנע בכדי להכניע את עשו ,ואלו היה

ַה ּטוֹ ב ֶׁש ַה ָ ּק ָ ּב"ה עוֹ ֶׁשה ִע ּמוֹ ְּ ּבא ֶֹׁפן מ ּו ָח ִשי ֵ -הן ַ ּב ְּּכ ָליוֹ ת ֵהן

מודיע זאת לכל לא היה נותן לו עשו להכניעו.

ָ ּב ֵראוֹ ת ְּו ֵהן ִ ּב ְּש ָאר ֶׁח ְּל ֵקי ַהגּ וּף ֶׁש ּפוֹ ֲע ִלים ְּּכ ִת ּקוּנָ ן ,הוּא

המורם מכל האמור שתפקידנו להיות בענוה ובהכנעה לפני

ִמ ְּת ַמ ֵּלא ְּ ּב ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ו ְּּב ַה ֲע ָר ָכה ַל ָ ּק ָ ּב"הְּ ,ו ָשב ֵא ָליו ִ ּב ְּתשו ָּבה

הקב"ה מרב הכרת הטוב על כל הטוב שהוא עושה עמנו,

ֵמ ַא ֲה ָבה.

ועל כן אנו כורעים מדי תפלה שבע השתחויות  -ב' באבות

ו ְּכמוֹ ֵכן יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו נָ ַתן ְל ֵע ָשו ַמ ָּתנוֹ ת ׁ ֶּׁש ְּמ ַס ְּמלוֹ ת ֶּׁאת

ב' במודים וג' בעושה שלום ,כי תכלית התפלה זה לבא עם

ַה ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ׁ ֶּׁש ָהיָ ה לוֹ ְּכ ַל ּ ָפיו ַ -על ָה ְר ִדיפוֹ ת ׁ ֶּׁשהוּא ָר ַדף

הכנעה וענוה כעבד ולפעמים הקב"ה מביא לאדם קשיים

אוֹ תוֹ ְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֵכן הוּא ִח ֵּסן ְו ִח ּ ׁ ֵשל אוֹ תוֹ ְל ִה ְס ַּת ֵּדר ַ ּגם ֵּכן ִעם

ויסורים בכדי להביעו להכנע ,ברם מוטב לנו להית מעקרא

ָל ָבן ָּכ ָרא ּויְ ,וזֶּׁ ה ַ ּגם ֵּכן ִענְ יַ ן ַה ְּכ ִריעוֹ ת ׁ ֶּׁש ְּמ ַס ְּמלוֹ ת ַעל ַההוֹ ָד ָאה
ׁ ֶּׁש ָהיְ ָתה ְליַ ֲעקֹב ְּכ ַל ּ ֵפי ֵע ָשוִ .מ ָּכאן נִ ְל ַמד ְל ַה ֲע ִר ְ
יך ֶּׁאת ָּכל

בהכנעה ואזי נזכה שהקב"ה ישפיע עלינו אך טוב וחסד

ַה ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ת ְו ַה ְּק ׁ ָשיִ ים ׁ ֶּׁש ֵ ּי ׁש ָלנוּ ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ַעל יְ ֵדי ֵכן ָאנ ּו
ִמ ְת ַח ְּסנִ ים ַל ֲעמֹד ַ ּב ְּק ׁ ָשיִ יםְ ,ו ֵכן ַעל יְ ֵדי ׁ ֶּׁש ָא ָדם ִמ ְצ ַט ֵער ֵמ ֲח ַמת
ֲא ֵח ִרים הוּא לוֹ ֵמד ַּכ ָּמה זֶּׁ ה נוֹ ָרא ְל ַצ ֵער ֶּׁאת ַה ּ ׁ ֵשנִ י ו ִּמ ָּכאן
ָו ֵאי ָל ְך הוּא נִ ְמנַ ע ִמ ְּל ַצ ֵער ְלזו ָּלתוֹ .

(שם לג)
ֹאכלו ְׁבנֵי יִּ ְׁש ָר ֵאל ֶאת ִּגיד ַה ָנ ֶשה ָ
ַעל ֵכן ל ֹא י ְׁ

ילת ִ ּגיד ַה ָ ּנ ׁ ֶּׁשה ְמ ַל ֵּמד אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶּׁש ֵ ּי ׁש ָלנ ּו ּכֹחוֹ ת
ָה ִא ּסוּר ׁ ֶּׁשל ֲא ִכ ַ

בכדי שיתאפשר לנו להמשיך להודות לשמו יתברך.



ַה ּכֹחוֹ ת ָה ַאדִּ ִירים ֶׁש ּ ְּטמ ּונִ ים ְּ ּב ָכל יְּ ה ּו ִדי
ֵיהם וַ ִּי ְׁש ַתחו ַא ְׁרצָ ה ֶש ַבע ְׁפ ָע ִּמים וְׁ ֹגו' ( ָשם)
וְׁ הוא ָע ַבר ִּל ְׁפנ ֶ

אשית ַר ָ ּבה ָ
יתא ִ ּב ְב ֵר ׁ ִ
ִא ָ
"א ַמר ַה ָּק ָ ּב"ה ְליַ ֲעקֹב ֵע ָשו ָה ַל ְך ְל ַד ְר ּכוֹ
ְול ֹא ָע ָלה ַעל ִל ּבוֹ ְּכ ַלל ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ְ ּביַ ֲעקֹב ְויַ ֲעקֹב עוֹ ְררוֹ ָע ָליו
ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ְמ ׁ ַש ֵּל ַח לוֹ ׁ ְשלו ִּחים"ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ּתוֹ ְספוֹ ת ׁ ֶּׁש ְּל ִפי ׁ ֶּׁש ְּק ָראוֹ
"א ַמר לוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְו ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר
ָ'אדוֹ ן' נֶּׁ ֱענַ ׁש ָ

ֲעצו ִּמים ְל ִה ָּל ֵחם ַ ּב ַּמ ְל ָא ִכים ׁ ֶּׁש ֵהם ֵמ ַה ַ ּצד ׁ ֶּׁשל ֵע ָשו ְ -ו ַעל יְ ֵדי

ְו ַא ָּתה ְק ָר ַאתוֹ ָאדוֹ ן ׁ ְשמוֹ נֶּׁ ה ּ ְפ ָע ִמיםַ ,ח ֶּׁ ּי ָ
יך ׁ ֶּׁש ִ ּי ְמ ְלכ ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה
ַמ ְל ָא ִכים ֵמ ֵע ָשו ק ֶֹּׁדם ׁ ֶּׁש ִ ּי ְמל ְֹך ֶּׁמ ֶּׁל ְך ַעל יִ ְש ָר ֵאל".



ְו ִה ֵ ּנה ְ ּב ַו ַּדאי ּ ׁ ֶּׁש ֵאין ָלנ ּו ׁשוּם ֻׁמ ּ ָשג ְ ּב ַמ ֲע ָשיו ׁ ֶּׁשל ְ ּב ִחיר ָה ָאבוֹ ת

ֵכן ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה' ָּכ ָרא ּוי.

מדוע אנו כורעים מדי תפלה שבע השתחויות?
והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו
עד אחיו (לג ג)

איתא במדרש שיעקב נתבע על שהשתחוה לפני עשו ,בכדי

יַ ֲעקֹב ָא ִבינוֶּּׁ ׁ ,ש ְ ּב ַו ַּדאי ׁ ֶּׁש ָּכל ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָויוֹ ָתיו ָהי ּו ְּכ ַל ּ ֵפי חוּץ ִ ּב ְל ַבד,
ימה ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָוה ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ םִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ֲחזַ "ל
ֲא ָבל ְ ּב ִל ּבוֹ ּ ְפנִ ָ
ְּמ ַל ְּּמ ִדים אוֹ ָתנ ּו ָ ּבזֶׁ הֶׁ ,את ַה ַּמ ֲע ָמד ַה ָ ּגדוֹ ל ֶׁש ָּלנ ּו ְּו ֶׁאת ַה ְּ ּנ ָש ָמה
יתנִ ים
ַה ּ ְּטהוֹ ָרה ֶׁש ָ ּבנוֶּׁ ,ש ֵּמ ֲח ַמת ָּכ ְּך מו ָּטל ָע ֵלינ ּו ִל ְּהיוֹ ת ֵא ָ
ְּ ּב ַד ְּע ֵּתנוְּּ ,ול ֹא ְּל ִה ְּתיָ ֵרא ִמ ָּכל ִמינֵ י רוּחוֹ ת זָ רוֹ ת ו ְּּק ִלילוֹ ת.

להבין פרשה זו כראוי נעין במה דאיתא בגמרא (קדושין

'מה
ְוזֶּׁ ה נוֹ גֵ ַע ְל ָכל ֶּׁא ָחד ְו ֶּׁא ָחד ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ׁ ֶּׁש ַּד ְו ָקא ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ַ

ובא מזיק שהיו לו שבעה ראשים והיה דומה לנחש שמסמל

ֹאמר ּו ָע ַלי ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת'ֵ ,הם ֵא ּל ּו ׁ ֶּׁש ְּמ ִביאוֹ ת אוֹ תוֹ ְל ָכל ַה ְ ּב ָעיוֹ ת
י ְ
ְ
ְו ַעל ֵּכן ָרא ּוי ְל ָכל ֶּׁא ָחד ְו ֶּׁא ָחד ִל ְצעֹד ַ ּב ֶּּׁד ֶּׁרך ַה ְ ּנכוֹ נָ ה ְו ָה ְרא ּויָ ה
ַה ְּמסו ָּרה ָלנ ּו ִמ ּדוֹ ר ּדוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ַע ּזוּת ִּד ְק ֻׁד ּ ׁ ָשה ו ִּמ ּתוֹ ְך ִה ְת ּבוֹ נְ נוּת

כט ):שרב אחא בר יעקב נותר לבדו בבית המדרש בלילה
על ערמומיות ושפלות חיצונית בלבד אבל בתוך תוכו היה
לו שבע שכלים של מרמה ,ורב אחא השתחוה שבע
השתחויות של כניעה ושפלות לפני ה' והתפלל שמונה
עשרה בזכות האבות הקדושים שהשתחוו לקב"ה ,ועל ידי
כך הכניעו את עפרון ואת עשו ולבן ,וכך בכל השתחויה
הוריד ראש אחד של אותו מזיק והרגו

ַעל ְרצוֹ ן ה' ֶּׁ ּב ֱא ֶּׁמת ְו ִל ְשמוֹ ַח ְ ּב ַמ ֲע ֵשינ ּו ַה ּטוֹ ִבים וּ ְכמוֹ ׁ ֶּׁש ָּכתוּב
"ו ִ ּיגְ ַ ּב ּה ִל ּבוֹ ְ ּב ַד ְר ֵכי ה'"ְ ,וזֶּׁ ה ִע ַּקר ַמ ֲע ַלת יִ ְש ָר ֵאל ׁ ֶּׁש ַעל יָ ָד ּה זָ כ ּו
ַ
ִל ְשרֹד ְ ּב ָכל ַה ָ ּג ֻׁל ּיוֹ ת ו ְּכמוֹ ׁ ֶּׁש ָא ְמרוּ ֲחזַ "ל ׁ ֶּׁש ְ ּג ֻׁא ַּלת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה
"הן
ִ ּבזְ כוּת ׁ ֶּׁש ּל ֹא ׁ ִשנּ ּו ׁ ְש ָמם ְל ׁשוֹ נָ ם ּו ַמ ְל ּבו ׁ ָּשםְ .ו ֵכן ָא ַמר ִ ּב ְל ָעם ֶּׁ
ָעם ְל ָב ָדד יִ ׁ ְש ּכֹן ו ַּבגּ וֹ יִ ם ל ֹא יִ ְת ַח ּ ׁ ָשב".

וכן אצל יעקב אבינו מובא בזהר הקדוש בזה"ל :כיון שראה

ְּו ֵכן ְּּכ ֶׁש ּקוֹ ֶׁרה ְּל ָא ָדם ִמ ְּק ֶׁרה ֶׁש ְּּמ ַב ִּזים אוֹ תוֹ ְּו ַכדּ וֹ ֶׁמהֵ ,הן

לפניו ועל כן לא כתוב וישתחוו לעשיו ,ובתחלה הודה יעקב

ְּּכ ֶׁש ּכוֹ ֲע ִסים ָע ָליו ֵמ ֲח ַמת דָּ ָבר ֶׁש ָרא ּוי ִל ְּכעוֹ ס ָע ָליוְּ ,ו ֵהן
ְּּכ ֶׁש ּכוֹ ֲע ִסים ָע ָליו ְּס ָתםֲ ,אזַ י ְּ ּב ֶׁד ֶׁר ְּך ְּּכ ַלל הוּא נִ ְּכנַ ס ְּל ַכ ַעס

יעקב את השכינה העליונה שהיתה הולכת לפניו השתחוה
על שהיה בבטן אמו תשעה חדשים עם עשו הרשע ולא

ו ְּּל ַל ַחץ ַעל ָה ָא ָדם ּ ֶׁש ָּכ ַעס ָע ָליו ְּו ַכדּ וֹ ֶׁמה ,אוֹ ׁ ֶּׁשהוּא ַמ ֲא ׁ ִשים ֶּׁאת

על שהיה בבטן אמו וכן הודה על הבכורה ועל שנצל מידי

ַע ְצמוֹ ְונוֹ ֵפל ִלנְ ִחיתוּת ְו ִה ְס ַּת ְ ּגרוּ ת יֶּׁ ֶּׁתרֲ ,א ָבל ְ ּב ַו ַּדאי ׁ ֶּׁש ֵאין זוֹ
ַה ֶּּׁד ֶּׁר ְךִ ,מ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ִאם ִמי ׁ ֶּׁש ּצוֹ ֵעק ָע ָליו ֵאינוֹ צוֹ ֵדק ֵאין ִס ָ ּבה

הצליח להרגו ,וכשם שמצינו אצל דוד המלך ע"ה שהודה
לבן ,וזה מה שאמר לעשו עם לבן גרתי ,שאתה מזכיר לי את
לבן שהיה נראה כדצדיק כלפי חוץ וכל כלו היה רמאי ,ובכל
השתחויה של יעקב הוא הכניע את עשו והחליש את כחו
ואלו היה משתחוה עוד השתחויה אחת היה מנצח את כחו
של עשו לגמרי והיה מתקים ועלו מושיעים בהר ציון
לשפוט את הר עשו ,ברם כשעשו הרגיש שיעקב חובט בו
הוא רץ לפניו בכדי להפסיק את ההשתחויות שלו ,ומכל
מקום מובא במדרש שיעקב נתבע על שהשתחוה לעשו

ִל ְכעוֹ ס ָע ָליוֶּׁ ׁ ,ש ֲה ֵרי הוּא ִמ ְס ֵּכן ָ ּבזֶּׁ ה ׁ ֶּׁשהוּא ּכוֹ ֵעס ְלל ֹא ַט ֲענָ ה
צוֹ ֶּׁד ֶּׁקתְ ,ו ִאם ֵּכן ָצ ִר ְ
יך ְל ַר ֵחם ָע ָליו ְול ֹא ְל ִה ְתיַ ֵחס ְל ַצ ֲעקוֹ ָתיו,
ׁ ֶּׁש ֲה ֵרי הוּא ּדוֹ ֶּׁמה ְליֶּׁ ֶּׁלד ָק ָטן ׁ ֶּׁש ּצוֹ ֵעק ְס ָתםְ ,ו ַגם ִאם ַה ַּכ ַעס
ׁ ֶּׁש ּכוֹ ֲע ִסים ָע ָליו נָ כוֹ ן ְוצוֹ ֵדקַ ,אל לוֹ ִל ּפוֹ ל ְל ִרגְ ׁ ֵשי נְ ִחיתוּת,
ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ְ ּב ַו ַּדאי ׁ ֶּׁש ּל ֹא ָע ָשה זֹאת ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְל ַה ְקנִ יט ֶּׁאת ֲח ֵברוֹ ְ ,וגַ ם
ִאם ָע ָשה זֹאת ֵמח ֶֹּׁסר זְ ִהירוּת ְו ַכ ּדוֹ ֶּׁמהִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם זֶּׁ ה ל ֹא
יש ּיוּתוֹ ו ֵּמ ַה ְּד ָב ִרים ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶּׁש ּלוֹ ַ ,ו ֲא ִפ ּלוּ ִאם
מוֹ ִריד ְּכלוּ ם ֵמ ִא ׁ ִ
ָע ָשה זֹאת ְ ּב ַכ ָּונָ ה ַמ ָּמ ׁשָ ,טעוּת ְלעוֹ ָלם חוֹ זֶּׁ ֶּׁרת ְו ֶּׁא ְפ ׁ ָשר ַל ֲחזֹר
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ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה ִל ְפנֵ י ַה ָּק ָ ּב"הְ ,ו ִל ְראוֹ ת ֵּכ ַ
יצד ְל ַפ ֵ ּיס ֶּׁאת ֲח ֵברוֹ

ִל ְפנֵ י ָּכל ַמ ֲע ֵשינוּ ,ו ָּבזֶּׁ ה יִ ְהי ּו ָּכל ְּד ָר ֵכינ ּו ְרצ ּויִ ים ִל ְפנֵ י ֲאדוֹ ן ּכֹל.

ְ ּב ַד ְר ֵכי נ ַֹעם ְו ׁ ַש ְל ָוה.



ְּו ַעל ֵּכן ְּּכ ֶׁש ְּּמ ַב ִּזים ֶׁאת ָה ָא ָדם ָע ָליו ַל ֲעצֹר דַּ ָ ּקה ו ְּּל ִה ְּתבּ וֹ נֵ ן ָעמוֹ ק
ְּ ּב ַמ ֲח ַש ְּב ּתוֹ ַ ּבדְּּ ָב ִרים ַה ָּללוּ ,ו ְּּל ַח ֵּזק ֶׁאת ַע ְּצמוֹ ֶׁש ּל ֹא ִל ְּכעוֹ ס
ו ְּּל ִה ָל ֵחץ ְּּכ ָלל ,ה' יְּ זַ ֵּכנ ּו ָל ַד ַעת ֶׁאת ַה ּכֹחוֹ ת ָה ַאדִּ ִירים ֶׁש ּ ְּטמוּנִ ים
ָ ּבנ ּו ְּו ַעל יְּ ֵדי ֵכן ְּל ִה ְּס ַּתדֵּ ר ְּ ּב ָכל ַמצָּ ב ִמ ּתוֹ ְּך חֹזֶׁ ק ַהדַּ ַעת וּגְּ בו ָּרה

ִּכ ְּרצוֹ נוֹ יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ָא ֵמן.



ִאם ַא ָּתה חוֹ ֵשב ּ ֶׁש ְּּת ַק ֵ ּבל ִמ ֶּׁמ ִ ּני ֲאגוֹ ָרה ִה ְּ ּנ ָך טוֹ ֶׁעה ,לֹא
ַא ְּחזִ יר ְּל ָך ְּמא ּו ָמה!...
יהם וְׁ ל ֹא ָר ְׁדפו
וַ יְׁ ִּהי ִּח ַתת אֱ ל ִֹּהים ַעל ֶה ָע ִּרים אֲ ֶשר ְׁס ִּביב ֵֹת ֶ
ַאחֲ ֵרי ְׁבנֵי יַעֲ קֹב (לה ה)

יאל ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב ו ָּבנָ יו הוֹ ד ּו
יתא ַ ּב ַּת ְרגּ וּם ַה ְּמיֻׁ ָחס ְליוֹ נָ ָתן ֶּׁ ּבן עוּזִ ֵ
ִא ָ

יעה ַעל ִש ְּמעוֹ ן ְּו ֵל ִוי זֶׁ ה ַעל ֶׁש ּלֹא נָ ְּטל ּו ֵע ָצה ִמ ַ ּי ֲעקֹב
ַה ְּּת ִב ָ

ְו ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו ִל ְפנֵ י ה' ,ו ָּבזֶּׁ ה נָ ְפ ָלה ִח ַּתת ֱאל ִֹקים ַעל ֶּׁה ָע ִרים ֲא ׁ ֶּׁשר
יהםָ .אנ ּו רוֹ ִאים ָּכאן ׁ ֶּׁש ַעל יְ ֵדי ׁ ֶּׁש ָא ָדם צוֹ ֵעד ַ ּב ֶּּׁד ֶּׁר ְך
ְס ִביבוֹ ֵת ֶּׁ

עון וְׁ ֶאל לֵ וִּ י עֲ ַכ ְׁר ֶתם א ִֹּתי וְׁ ֹגו' (לד ל)
ֹאמר יַעֲ קֹב ֶאל ִּש ְׁמ ֹ
וַ י ֶ

יכים ּו ְמ ַכ ְ ּב ִדים אוֹ תוֹ ,
ילא ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ַמ ֲע ִר ִ
ַה ְ ּי ׁ ָש ָרה ִּכ ְרצוֹ ן ה'ִ ,מ ֵּמ ָ

יֵ ׁש ְל ַע ֵ ּין ָ ּבזֶּׁ ה ְ ּב ַכ ָּמה ְּד ָב ִרים ַה ּ ְטעוּנִ ים ֵ ּבא ּור אֶּׁ ׁ .ש ִּל ְכאוֹ ָרה

יתא ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ְ ּביוֹ ָמא (פו).
ְו ֵאינוֹ ָ ּבא ִל ֵידי ַּת ָּקלוֹ ת ְמיֻׁ ָּתרוֹ תְ ,ו ִכ ְד ִא ָ
"ו ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹּׁק ָ
יך ֶּׁ ׁ -ש ְ ּי ֵהא ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
ַעל ַה ּ ָפסוּק ְ

נִ ְר ָאה ִמ ּ ְפ ׁ ָשט ַה ּ ָפס ּוק ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב יָ ַדע ִמ ָּכל ַה ַּת ְר ִמית ׁ ֶּׁש ָעש ּו ָ ּבנָ יו
ִעם ׁ ְש ֶּׁכם ְו ִאם ֵּכן ָל ָּמה ָּכ ַעס? בֶּׁ ׁ .ש ּל ֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶּׁש ִ ּי ְהיֶּׁ ה ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶּׁשל

ִמ ְת ַא ֵהב ַעל יָ ֶּׁד ָךֶּׁ ׁ ,ש ְ ּי ֵהא קוֹ ֵרא ְו ׁשוֹ נֶּׁ ה ו ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַּת ְל ִמ ֵידי

יַ ֲעקֹב ְל ַה ּ ִשיא ִ ּב ּתוֹ ְלנָ ְכ ִרי ׁ ֶּׁש ּ ִט ֵּמא אוֹ ָת ּה? גֲ .הל ֹא ְ ּבנֵ י ָה ִעיר

ֲח ָכ ִמים ,ו ָּבזֶּׁ ה יְ ֵהא ַמ ּ ָשאוֹ ו ַּמ ָּתנוֹ ֶּׁ ּב ֱאמוּנָ ה ִעם ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תְ ,ו ַעל יְ ֵדי

אשוֹ נִ ים ְו ַעל ֵּכן ַמה
ׁ ְש ֶּׁכם ַח ָ ּי ִבים ִמ ָ
יתה ָהי ּו ְּכמוֹ ּ ׁ ֶּׁש ֵ ּב ֲאר ּו ָה ִר ׁ

ֵכן ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת אוֹ ְמרוֹ ת ָע ָליו ַא ׁ ְש ֵרי ָא ִביו ְו ַר ּבוֹ ׁ ֶּׁש ִּל ְּמדוּה ּו ּתוֹ ָרה

יעה ַעל ְ ּבנֵ י ֵל ִוי? דּ ְ .ב ָפ ָר ׁ ַשת ַויְ ִחי (מט ו) מו ָּבא
ָהיְ ָתה ַה ְּת ִב ָ

ָּכ ָרא ּוי".

"בס ָֹדם ַאל ָּתבֹא נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּב ְק ָה ָלם ַאל ֵּת ַחד ְּכב ִֹדי"
ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב ָא ַמר ְ ּ

וּנְּ ַס ּ ֵפר ָּכאן ַמ ֲע ֶׁשה ְּ ּב ִענְּ יַ ן זֶׁ הֶּׁ ,א ָחד ָה ַא ְב ֵר ִכים ׁ ֶּׁש ִה ְצ ַט ֵ ּין ְ ּב ִל ּמ ּוד

ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ֶּׁש ּל ֹא נִ זְ ַּכר ׁ ְשמוֹ ׁ ֶּׁשל יַ ֲעקֹב ְ ּב ַמ ֲע ֶּׁשה ִז ְמ ִרי

יאה ִל ֵידי ִמ ּדוֹ ת ו ַּמ ֲע ִשים טוֹ ִבים ,נִ ְק ַלע ְל ִו ּכו ַּח ַעל
ּתוֹ ָרה ַה ְּמ ִב ָ

(שם) ׁ ֶּׁש ָּכ ַתב ׁ ֶּׁש ֶּׁ ּזה ֵמ ֲח ַמת ַמ ֲע ֶּׁשה
ו ְּב ַמ ֲע ֶּׁשה ק ַֹרחְ ,ו ַע ֵ ּין ָ ּב ַר ְמ ַ ּב"ן ׁ ָ
ׁ ְש ֶּׁכםְ .ו ָצ ִר ְ
יך ֵ ּבאוּר ַמה ַה ּ ׁ ַש ָ ּיכוּת ֵ ּבין ַהזְ ָּכ ַרת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶּׁשל יַ ֲעקֹב

אכה ְמ ֻׁס ָ ּיםַ ,ה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ָה ְלכ ּו ְל ֵבית
ְסכ ּום ֶּּׁכ ֶּׁסף ָ ּגדוֹ ל ִעם ַ ּב ַעל ְמ ָל ָ
אכה ֻׁח ַ ּיב ְל ַה ְחזִ יר
ַה ִּדין ְו ׁ ֵשם נִ ְפ ַסק ְלטוֹ ַבת ָה ַא ְב ֵר ְךְ ,ו ַה ַ ּב ַעל ְמ ָל ָ

יהםְ ,ל ַמ ֲע ֶּׁשה ׁ ְש ֶּׁכם?
ְ ּב ַמ ֲע ֶּׁשה ֶּׁצ ֱא ָצ ֵא ֶּׁ

לוֹ ֶּׁאת ַא ְל ֵפי ּדוֹ ָל ִרים ׁ ֶּׁש ִ ּנ ּ ְטל ּו ִמ ֶּּׁמנּ ּו ׁ ֶּׁש ּל ֹא ְ ּב ֶּׁצ ֶּׁדק.
אכה ִ ּב ְכ ֵדי
ַא ֲח ֵרי יוֹ ַמיִ ם ָ ּבא ָה ַא ְב ֵר ְך ְל ֵביתוֹ ׁ ֶּׁשל ַ ּב ַעל ַה ְּמ ָל ָ

יתא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש
ְונִ ְר ָאה ְל ָב ֵאר ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא ִּד ׁ ְש ַמ ָ ּיא ַעל ּ ִפי ַמה ְּד ִא ָ
ֵש ֶּׁכל טוֹ בֶּׁ ׁ ,ש ִע ַּקר ַמה ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב ָּכ ַעס ַעל ׁ ִש ְמעוֹ ן ְו ֵל ִוי ְו ִק ֵּלל ֶּׁאת
ַא ּ ָפם ,זֶּׁ ה ַעל ׁ ֶּׁש ּל ֹא ִה ְתיָ ֲעצ ּו ִע ּמוֹ ִל ְפנֵ י ׁ ֶּׁש ָעש ּו ֶּׁאת ַה ַּמ ֲע ֶּׁשה,
ְו ַהיְ נ ּו ׁ ֶּׁש ֲהגַ ם ׁ ֶּׁש ַה ַּמ ֲע ֶּׁשה ׁ ֶּׁש ָעש ּו ָרא ּוי ָהיָ ה ְל ֵה ָעשוֹ תֵּ ,כ ָיון ׁ ֶּׁש ָהי ּו

יש ְ ּב ֻׁח ְצ ּ ָפה יְ ֵת ָרה ִ'אם ַא ָּתה
ִל ְת ּב ַֹע ֶּׁאת חוֹ בוֹ ָ ,א ַמר לוֹ ָה ִא ׁ
חוֹ ׁ ֵשב ּ ׁ ֶּׁש ְּת ַק ֵ ּבל ִמ ֶּּׁמ ִ ּני ֲאגוֹ ָרה ִה ְ ּנ ָך טוֹ ֶּׁעה ,ל ֹא ַא ְחזִ יר ְלךָ
ימן ֶׁשל ִטינָ ה
יע ַעל ּ ָפנָ יו שוּם ִס ָ
ְמאו ָּמה!' ָה ַא ְּב ֵר ְּך ל ֹא ִה ִ ּב ַ

(ש ֵא ָלה ב) ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ֵּכ ָיון ׁ ֶּׁש ָ ּיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת
יתה ׁ ְ
ַח ָ ּי ִבים ִמ ָ

ימה ְּש ֵק ָטה
ְּו ַכ ַעסְּ ,ול ֹא ֵה ִרים ֶׁאת קוֹ לוֹ ְּּכ ַללֶׁ ,א ָּלא ָא ַמר ְּ ּבנִ ָ
אכה'ַּ ,דע ְּל ָך יַ ִ ּק ִירי ֶׁש ִּכיה ּו ִדי ְּמ ֻח ָ ּיב ַא ָּתה
ו ְּּש ֵל ָוה ְּל ַב ַעל ַה ְּּמ ָל ָ

יצד ו ְּב ֵאיזֶּׁ ה א ֶֹּׁפן ְלהוֹ ִציא ֶּׁאת ִּדינָ ה ׁ ְ
יהםֵּ ,כ ַ
ֲא ִב ֶּׁ
(ש ֵא ָלה א ב) ,אוֹ

ְּל ַה ֲא ִמין ֶׁש ִאם ַא ְּל ֵפי ַהדּ וֹ ָל ִרים ַה ָּלל ּו ַש ָ ּי ִכים ִלי ,ו ְּּבסוֹ פוֹ ֶׁשל
דָּ ָבר ֵהם ָא ֵכן יַ ַע ְּבר ּו ִמ ְּּמ ָך ֵא ַליְּ ,ו ַהדָּ ָבר ָּתל ּוי ְּ ּב ָךַ ,ה ִאם ְּּת ַש ֵּלם
ִלי ְּ ּבצו ָּרה יָ ָפה אוֹ ֶׁש ִּמ ּ ָש ַמיִ ם יִ ְּת ְּ ּבע ּו ִמ ְּּמ ָך ֶׁאת ַה ֶּׁכ ֶׁסף ְּ ּבצו ָּרה

יל ּיוֹ תָ ,היָ ה ָל ֶּׁהם ִל ּטוֹ ל ֵע ָצה ִמ ַ ּי ֲעקֹב
ִמ ַּמ ֲע ֶּׁשה זֶּׁ ה ַה ׁ ְש ָלכוֹ ת ׁ ְש ִל ִ
ׁ ֶּׁש ַ ּי ֲעקֹב ָהיָ ה אוֹ ֵמר ָל ֶּׁהם ׁ ֶּׁש ּמ ּו ָטב ַל ֲהרוֹ ג ַרק ֶּׁאת ׁ ְש ֶּׁכם ו ְּבנוֹ ,
יטב ׁ ֶּׁש ֵּכ ָיון
ִ ּב ְכ ֵדי ל ֹא ְלעוֹ ֵרר ִמ ֳדנִ ים ְמיֻׁ ָּת ִריםְ ,ו ַע ָּתה ְמב ָֹאר ֵה ֵ
יהם ָהיָ ה ַעל ׁ ֶּׁש ּל ֹא ִה ְתיָ ֲעצ ּו ִעם יַ ֲעקֹב,
יעה ֲע ֵל ֶּׁ
ׁ ֶּׁש ִע ַּקר ַה ְּת ִב ָ

ָק ָשה ַחס ְּו ָשלוֹ ם!'.
ְּכ ׁ ֶּׁש ִּס ֵ ּים ָה ַא ְב ֵר ְך ֶּׁאת ְּד ָב ָריו ׁ ָשב ְל ֵביתוֹ ְּ ,כ ׁ ֶּׁשהוּא ִמ ְת ַח ֵ ּזק

ְ ּב ִמ ָּדה ְּכנֶּׁ גֶּׁ ד ִמ ָּדה ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ַמ ֲע ֶּׁשה זִ ְמ ִרי ְוק ַֹרח ׁ ֶּׁש ָהי ּו נֶּׁ גֶּׁ ד מ ֶֹּׁשה

ֶּׁ ּב ֱאמוּנָ ה ו ִּב ּ ָטחוֹ ן ְ ּב ִמי ׁ ֶּׁש ָא ַמר ְו ָהיָ ה ָהעוֹ ָלםֶּׁ ׁ ,ש ְ ּב ַו ַּדאי ל ֹא יִ ְמנַ ע
טוֹ ב ְל ִמי ׁ ֶּׁשהוֹ ֵל ְך ִ ּב ְד ָר ָכיו ְו ׁשוֹ ֵלט ַעל ִמ ּדוֹ ָתיו ְו ַעל ַּכ ֲעסוֹ ַ ּגם

ילנ ּו ֶׁש ַ ּגם ְּּכ ֶׁש ִ ּנ ְּר ָאה ָלנ ּו ֶׁש ָאנ ּו צוֹ ְּד ִקים
ְּוזֶׁ ה ִל ּמ ּוד ָעצוּם ִ ּב ְּש ִב ֵ

ַ ּב ְ ּז ַמ ִ ּנים ַה ָּק ׁ ִשים ,ו ְּרא ּו זֶּׁ ה ּ ֶּׁפ ֶּׁלא לֹא ָע ְבר ּו ַּד ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת ו ַּב ַעל
יע ְל ֵביתוֹ ׁ ֶּׁשל ָה ַא ְב ֵר ְךְּ ,כ ׁ ֶּׁש ָּכל ַה ֶּּׁכ ֶּׁסף ְ ּביָ דוֹ ַעד
ַהחוֹ ב ִה ִ ּג ַ

(מ ְּד ָרש ַר ָ ּבה
ְּל ִה ָּו ֵעץ ַ ּב ְּּז ֵקנִ ים ו ַּב ֲח ָכ ִמים ּו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְּמר ּו ֲחזַ "ל ִ

ַה ּ ְפרו ָּטה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה.

"כל ִמי ֶׁשנּ וֹ ֵטל ֵע ָצה ִמן ַה ְּּז ֵקנִ ים ֵאינוֹ נִ ְּכ ָשל"ְּ .ול ֹא עוֹ ד
ְּשמוֹ ת) ָּ
ְּ
יע ֶׁש ַפע דֶּׁ ֶׁרך ַהצַּ דִּ ִ
יקים,
ֶׁא ָּלא ֶׁשבּ וֹ ֵרא ָּכל ָהעוֹ ָל ִמים ַמ ְּש ּ ִפ ַ

ְּל ַל ְּּמ ֵדנ ּו ֶׁש ְּ ּב ָכל ַה ַּת ָ ּקלוֹ ת ְּו ַה ְּ ּב ָעיוֹ ת ֶׁש ֵ ּיש ָלנ ּו ַאל ָלנ ּו ִל ְּש ּכ ַֹח ֶׁאת
ַה ְּש ָ ּג ַחת ה'ְּ ,ו ִל ְּצעֹד ַ ּבדֶּׁ ֶׁר ְּך ַה ְּ ּנכוֹ נָ ה ְּ ּב ִלי ַּכ ַעס ו ְּּמ ָדנִ ים ְּמיֻ ָּת ִרים,

יהםֲ ,אזַ י ַמ ֲע ֵשינ ּו ִמ ְּת ָ ּב ְּר ִכים
ו ְּּכ ֶׁשנּ וֹ ְּט ִלים ֵע ָצה ו ִּמ ְּת ָ ּב ְּר ִכים ִמ ּ ִפ ֶׁ

יע ְּל ֶׁה ּ ֵשגִ ים ְּ ּגדוֹ ִלים ,יוֹ ֵתר ֵמ ִא ּל ּו
ֶׁא ָּלא ִ ּב ְּתבוּנָ ה ו ְּּב ַש ְּל ָוה ,ו ָּבזֶׁ ה נַ ִ ּג ַ

ו ֻּמ ְּצ ָל ִחיםְּ ,ו ֵכן ָה ֱאמוּנַ ת ֲח ָכ ִמים חוֹ ֶׁד ֶׁרת ְּ ּבתוֹ ֵכנוּ .יִ ֵּתן ה' ׁ ֶּׁש ִ ּנ ְהיֶּׁ ה

ָהיִ ינ ּו ּכוֹ ֲע ִסיםָ ,ה ָבה נְּ ַש ֵ ּנן ֶׁאת ַה ְּ ּיסוֹ ד ַה ֶּׁזה ְּו ַעל יְּ ֵדי ֵכן נִ זְּ ֶּׁכה ְּל ָכל

ְק ׁשו ִּרים ֶּׁ ּב ֱא ֶּׁמת ַל ַ ּצ ִּד ִ
יקים ְו ַל ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְונִ ְתיַ ֵעץ ִע ָּמם

טוּב ָ ּבזֶׁ ה ו ַּב ָ ּבא.

יהם,
ילא ִ ּב ֵּק ׁש יַ ֲעקֹב ׁ ֶּׁש ּל ֹא יֻׁ זְ ָּכר ׁ ְשמוֹ ְ ּב ַח ּ ַטאת ֶּׁצ ֱא ָצ ֵא ֶּׁ
ִמ ֵּמ ָ
ַּכ ָ ּידו ַּע.
ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּּכ ֶׁש ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ָאנ ּו צוֹ ְּד ִקים ַאל ָלנ ּו ַל ֲעשוֹ ת ַמ ֲע ִשים ִמ ְּ ּב ִלי
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