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מלחמת המלאכים
המלאכים לצדך ואתה מפחד מעשו???

והכל מחמת קנאת המלאכים כמ"ש

והרי גם בא"י וגם אצלנו "לא יעשה כן

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו

בספרים הקדושים איש הישראלי נברא

במקומנו לתת הבכירה לפני הצעירה",

שיהיה לו ממשלה על המלאכים ,אך

במקומכם אמנם אתה לקחת את

צריך לשמור עצמו מאד ולראות

הבכורה מאחיך עשיו ,ואני הולך

שיהיה לו כח לעמד בממשלה זו שלא

לשיטתך ומחליף את השידוך מרחל

יקנאו בו מלאכי השרת ,ויפילו אותו

ללאה .ב .ועוד איך אתה יכול לפגע

ח"ו כמו שמצינו שאמרו רז"ל (חגיגה

בלאה ,והוא עשה עסק שלם ,הוא שכנע

טו) על כמה גדולים שבקשו מלאכי

את רחל שתמסר את הסימנים ללאה

השרת לדחפו .והמלאכים הללו הם

שלא תתביש ,והוא נתן את כל

היה פצוע ,א"כ מה יש לפחד מעשו?

אלו שקטרגו על בריאת האדם.

הסבלונות ללאה ,עד שרחל חשבה

ובשביל מה בכלל צריך לשלח מלאכים

ויעקב שלח אותם לעשו ,שיקח אותם

לעשו ,כשיש אתך הגנה של מלאכים?

במתנה ויתפיס .ועוד כדי להראות לו

אחיו" אומר רש"י :מלאכים ממש.
נשאלת השאלה אם מלאכי מעלה עמדו
לצדו להגנתו ,מדוע נאמר "וירא יעקב
מאד" ,הרי כבר ראינו שהמלאכים הפכו
את כל סדום ,א"כ בודאי שיוכלו לעמד
כנגד עשו? ובפרט שכתוב במדרש,
שהמלאכים הכו את עשו ואנשיו והוא

המלאכים מחכים ליעקב בפנה...
אלא

המלאכים

הללו

הם

אותם

המלאכים שפגעו בו כשישן בביהמ"ק
והיו "עולים ויורדים בו" מפרש המדרש
(רבה שם) עולים ויורדים ביעקב אפזין
בו קפזים בו שוטנים בו .ואח"כ כשיעקב
הקיץ משנתו הוא הכריז "אין זה כי אם
בית אלקים" רק בית ה' לבדו .לא בית
המלאכים ,כי בביהמ"ק אין להם חלק
ונחלה ,ואותם המלאכים המתינו לו עד
שחזר מבית לבן ,כל זמן שהיה בבית
לבן הם לא קנאו בו ,כי הם ידעו שלבן
רודף אותו ,אבל ברגע שהוא יצא מבית
לבן מיד "ויפגעו בו מלאכי אלקים" הם
התחילו לפגע בו ,הם התחילו להפחיד
אותו ,עשו מחכה לך להזיק לך ,זה
מפחיד ,אז יעקב שלח אותם מאתו.

שהוא שולט על המלאכים ,הוא מצוה
על המלאכים לתת מכות לעשו ,ועשו
צועק וזועק עד שאמר "אני אחיו של
יעקב" ,כיון שהזכיר למלאכים את שם
רבם יעקב הניחו לו.
"ויצו אותם לאמר ...עם לבן גרתי" אני
גרתי עם לבן הרמאי שאפילו אתה
מפחד ממנו ,כי עשיו היה רשע גלוי,
ואילו לבן היה נדמה לצדיק ,כמו
שאמר הגאון החסיד ר' אביגדור מילר
זצוק"ל ,שלבן היה נדמה לצדיק ,רק
יעקב היה כ"כ חכם שהוא הבין את
הרמאות של לבן ,כשהוא החליף לו את
רחל בלאה הוא תרץ את עצמו
שמעולם לא נתכון לתת את רחל לפני
לאה ,שהרי שנינו (פסחים פ"ד) 'מקום
שנהגו ...נותנין עליו חומרי מקום
שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם,

שיעקב לא רוצה אותה ,וכך לבן המשיך
ואמר לרחל את חיבת לוותר ללאה
שהרי היא קבלה את הסבלונות וא"א
שתתבייש ,וכך כל הזמן לבן שיקר
ברחל ולאה ,והם היו בטוחים שהוא
בסדר ,סבב את זה שהם לא יתבלבלו
מהחנוך שלו.
רק בסוף הפרצוף שלו התגלה "פני
אביכם איננו אלי כתמול שלשום" עד
עכשו הוא היה נראה צדיק גמור ,ה'
הסתיר מהם מי זה לבן ,כמו שה' הסתיר
מיצחק מי זה עשיו ,ויעקב שתק ללבן
כי הוא ידע שזה יכול לגרם אי נעימות
בין הנשים ,ורק עכשו זה התגלה ,אז
יעקב קרא לרחל ולאה ,והוא אמר להם
הכל ,כל מה שלבן רמה אותו ,וגם שהוא
רצה לגרם קנאה ביניהם ולא הלך לו.
וגם אני רציתי לקחת צאן "עקדים
נקדים וברדים" צאן שיש להם כתמים
שהם שפלים ,ולבן רמה אותי והמלאך

נלחם בלבן והחליף את צאן לבן

הוא באמת יצליח ,אתם מלאכים חזקים ,אברהם ואביו יצחק שם היו מקשרים רק

ליעקב ,אבל "אנכי האל בית אל" אתך

אדרבה לכו להתמודד עם עשיו ,אתם לא לה' ולא למלאכים ,כמו שבארנו

אני בעצמי הולך.

תצליחו ,אני יצליח כי אני מעל בפרשת וירא' .קטונתי'  -המלאכים

ורחל ולאה עומדים נדהמים ,הם לא
האמינו למשמע אוזנם" ,ותען רחל
ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק
ונחלה בבית אבינו הלא נוכריות
נחשבנו לו כי מכרנו" – עכשו מתגלה
לנו שהוא ממש מכר אותנו אליך ,א"כ
אנחנו שלך לגמרי ולא של אבא ,ויעקב
לקח אותם לשדה כי הוא הבין שיכול
להיות צעקות נוראות מרב תדהמה,
לכן הוא לקח אותם לשדה .ולבן הוא
זה שגרם להרוג את רחל ,כי לבן אמר
לו איפה התרפים? אז יעקב אמר "עם

למלאכים כ,מ"ש בסנהדרין (צג ).גדולים מקטינים אותי ומקניטים אותי ,א"כ אני
צדיקים יותר ממלאכי השרת ,וכן אמרו חושש שמא ירדתי בדרגתי מהאמת
(שם פג ).מלאכי השרת היו צולין בשר שלך ,מחמת שזה זמן שאני מתהלך עם
ומסננין יין לאדם הראשון ,וכ"ה בחגיגה המלאכים ,א"כ שמא ירדתי לדרגתם,
(יד ).מעשה בריב"ז שאמר לתלמידיו אבל "ואתה אמרת היטב איטיב עמך",
ר"א בא ודרוש במעשה מרכבה ,וירדה אתה הבטחת לי שאתה לבדך "היטב
אש מן השמים וסיבבה את כל האילנות ,איטיב" בעצמך ,וכפל הלשון למעט כל
והיו מלאכי השרת מתאספין כבמזומני אחד אחר.
חתן וכלה ,ומשוררים שירה ,ואומרים הן
הן מעשה מרכבה ,וגם אברהם אבינו
שלח את המלאכים ללוט ,כמו שיעקב
שלח אותם לעשיו.

"וישלח בידו מנחה לעשו אחיו" – הוא
ראה שהוא לא מתפיס מהמלאכים אז
הוא שלח לו קרבונת ,כי עשו גם היה לו
ביהמ"ק ,ששם הוא הקריב קרבנות לפי

אשר תמצא את אלהיך לא יחיה" וזה

הוא מגיע עם אנשים בעלי בחירה ,א"כ הדרך שלו ,של תאוותיו הרעות .ויעקב

גרם למיתת רחל .הרי לך  -אומר יעקב

יעקב מפחד ,הקב"ה הראה להם שאין שלח לו ערבוב של טוב ורע .גם "עזים..

 -שעם לבןהתמודדתי ,לבד ,בלא

להם שום כח ,ואכן הם חזרו ואמרו ותיישים ..רחלים" הכשרים להקרבה.

מלאכים ,אתה יודע עם מה? 'ותרי"ג

ליעקב "באנו אל אחיך אל עשו" ובכל וגם "גמלים ..אתונות" שאינם כשרים

מצוות שמרתי' היה לי את הבורא ואת

זאת "והנה הוא הולך לקראתך וארבע להקרבה .כי הוא בעצמו היה כזה ,ערוב

מצוותיו" ,ויהי לי שור" – זה יוסף,

מאות איש עמו" לא הצלחנו לעשות של טוב ורע.

"וחמור" – זה יששכר" ,צאן" –

כלום! אז יעקב ראה שהוא לא מתפתה

לקרבנות" ,ועבד ושפחה"  -אני נכנע

ממלאכים רוחניים אז הוא שלח לו

לה' כעבד ,ונשותיי כשפחות ,לפיכך

בהמות גשמיות ,ומזה הוא אכן התפיס.

איני צריך למלאכים ,קח אותם אתה.

"וישלח

ביד

עבדיו"

הוא

ראה

שהמלאכים לא עושים את העבודה ,אז
הוא שלח בידי תלמידיו הנאמנים

"ויירא יעקב מאד וייצר לו" מדוע הוא ותלמידי אביו יצחק וזקינו אברהם" .כי

"וישובו המלאכים ויאמרו אליו באנו

מפחד? וכי יעקב סמך על המלאכים? אמר אכפרה פניו ...אולי אשא פניו"

אל אחיו אל עשיו וגם הנה הולך

ודאי שלא! אלא המלאכים שוב באים אולי הוא יקבל ממני" .ותעבר המנחה

לקראתך וארבע מאות איש עמו"

ליעקב ומפחידים אותו .הוא לא פחד על פניו הוא אכן קבל מיעקב את הארת

כשהמלאכים שבו ליעקב הוא נרעד ,כי

מעשו חלילה ,הוא נפחד ונרעש מקנאת פניו ונשיאת פניו .המנחה של יעקב

הוא ידע שהם יעשו לו נזקים ,וה' כבר

המלאכים .ויעקב מפחד וזועק לה' ,וכלם באמת האיר לו בבחינת "יאר ה' פניו

רמז לו את זה לפני כן "והנה מלאכי

רואים את זה "ויחץ את העם אשר עמו" אליך".

אלהים עולם ויורדים" הם יעלו אותך,

זה המלאכים לצד אחד ,אתם לכו מפה,

הם ירוממו אותך ,אבל אח"כ יתלבש

יעקב בטח בה' ,הוא מזיז את המלאכים

בהם קנאה והם יורידו אותו ויבזו אותו,

הצידה "ואת הצאן והבקר" לצד שני ,או

וזה מה שהם עשו? הם חזרו ליעקב

יש לפרש שהוא חלק את העם והצאן

ופשוט הפחידו אותו "וגם הנה הולך

והבקר והילדים לשתי מחנות ,כדי שיראו

לקראתך וארבע מאות איש עמו" זה

את שתי הדברים ,חצי היו עם המלאכים

מפחיד" ,וירא יעקב" הם פשוט הפחידו

וראו שהם לא עוזרים כלום ,וחצי עם

אותו,

יעקב וראו איך הוא נצל ללא עזרת

מיד "ויחץ את העם "...הוא הבדיל את

המלאכים כלל.

המלאכים מאתו ,הוא אמר להם עשיו

"ויאמר אלהי אבי אברהם ואלקי אבי

הוא מפחיד? אתכם הוא מפחיד ,עליכם

יצחק" " הוא קשר את עצמו לזקינו

"ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו
ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר
יבק" ,הוא העביר אותם לצד המלאכים,
כי לבניו לא היה אכפת לו שהם יעזרו
לבניו ,אבל הוא עצמו לא נעזר
במלאכים כלל.
"ויותר יעקב לבדו"  -כשנשאר יעקב
לבד" ,ויאבק איש עמו" המלאכים
שלחו את שרו של עשו שיאבק עמו ,על
שהוא משפיל אותם כאלו אין להם שום
כח ,והוא הגיע ונדמה לאיש ידיד ונאמן,

אבל כרגע הוא נהפך לאויב ונאבק עמו

שמאמין בת"ח יש לו אושר וספוק 'עושה חדשות' זה השירה של מלאך

(עיין חלון צו" .):ויאבק איש עמו"

מהשימוש שהוא משמש את הת"ח .מיכאל' ,פועל גבורות' זה השירה של

מביא הבעל הטורים (פר' ויצא עה"פ

ובזה המלאך פגע מקנאה".ויאמר שלחני מלאך גבריאל' ,בורא רפואות' זה

"ובגד ללבוש") איתא בבראשית רבה

כי עלה השחר" אני צריך להקריב קרבן השירה של מלאך רפאל' ,המחדש

א"ל הקב"ה למיכאל אתה עשית יעקב

התמיד" ,ויאמר לו אשלחך כי אם בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית'

כהן שלי בעל מום ,אתה תהא מקריב

ברכתני" תכנע לפני ותסכים לי על את כל מעשה בראשית רק ה' עושה,

קרבנות במזבח למעלה ,וצריך ביאור

הברכות" ,ויאמר מה שמך ויאמר למה זה וזה היה הטעיות של נמרוד ועוד

וכי מיכאל נאבק עמו והלא שרו של

תשאל לשמי" הרי הקב"ה מחליף את אחרים ,שהקב"ה לא יורד אלינו ,אלא

עשיו נאבק עמו? אלא איתא בזהר

השליחויות שלנו" ,ויברך אותו שם" הוא מסר את העולם ביד המלאכים,

חדש ,שבכל בקר הקב"ה מוציא את

שיוכל לעשות שליחותו של מקום ,נכון ,ה' אמר מאמר פעם אחד ומאז

הרוחות ,והרוחות מזיקים לבני אדם,

"לעולם ה' דברך נצב בשמים" זה מכבוד

ובשעת הותיקין אז ע"ז נאמר "בקר
תשמע קולי" ואז הקב"ה מרפא את
הבריות ,ומי מרפא? בכל יום הקב"ה
שולח מלאך אחר ,ה' מחליף את
מיכאל לגבריאל ולהפך ,וכך בכל יום,
כדי שלא ידמו לא המלאכים ולא בני
האדם שיש אלהות וממשות במלאכים,
ואף מיכאל שהוא עומד ומתפלל על
עם ישראל כמ"ש בדניאל "ובעת ההיא
יעמוד מיכאל ...ובעת ההיא ימלט
עמך כל הנמצא כתוב בספר" איזה
ספר? הספר שנאמר בו "ויכתב בספר
זכרון ליראי ה' ולחושבי שמו".
אז אותו מיכאל פעמים שהקב"ה
מהפך אותו לגבריאל ,והוא עושה דין
בעולם ,והוא נאבק עם עשיו כל הלילה
"עד עלות השחר" שאז מתחיל עבודת
ביהמ"ק כמו ששנינו (יומא פ"ב)
'הרואה אומר האיר פני כל המזרח עד
שבחברון' והוא עשה אותו בעל מום
שלא יוכל לעבוד עבודת ביהמ"ק,
שע"ז התפלל יעקב "ונתן לי ...בגד
ללבוש" זה הבגד של עשיו שנתנה לו
רבקה אמו ,שעם זה היו עושים עבודות
הקרבנות.
ומיכאל נגע בכף ירכו ,בקש לסרסו
שלא יוכל להוליד את בנימין ,לפי שלא
הסכים זקנו אברהם לשמוע ממנו את
בשורת הבנים ,כמו שבארנו בפרשת
וירא ,ועוד "ויגע בכף ירך יעקב" אלו
תלמידיו ,שהיו תומכים בו כירך.
כמ"ש "ותומכיה מאשר" – כי מי

כאשר "שלחנו" אבל לא בשביל יעקב.
"ויקרא שם המקום ההוא פניאל" פנו
אל ,פניתי את המלאכים" ,וזרח לו
השמש" ממלאך רפאל הוא לא רצה
להתרפאות ,שלא ידמה שיש בו ממש,
רק מהשמש שזה יותר נכר שזה מעשה
ה' ,וה' הזריח לו בכוונה את השמש
כזקינו אברהם שהוציא לו חמה בשביל
לרפאותו.
ואז בירך יעקב "יוצר אור ובורא חושך"
ה' בורא חושך שאז נצחתי את המלאך,
והוא יוצר אור השמש לרפאותי ולכך
נקרא שמו 'מיכאל' מלאך י' – מלאך ה',
וזהו ההמשך 'המאיר לארץ' ה' ולא
השמש' ,המלך המרומם לבדו מאז' מאז
בריאת העולם ה' הוא ברא את הכל,
'אלוהי עולם ברחמיך הרבים רחם עלינו'
לרפאותינו ,ומי השליח? השמש ,או
המלאכים האמורים אח"כ אבל הכל זה
'אלוהי עולם ברחמיך הרבים'.
'פינות

צבאות קדושים' גם צבאיו

הקדושים – המלאכים ,שעושים שליחות
ה' כמו השמש הם פנות ובזויות ,ואין
בהם כ"כ חשיבות.

ה' שהוא פעם אחת אומר דבר והצווי
הזה מהדהד ברקיע ,והוא לא צריך לומר
את זה עוד פעם (אבן עזרא) כמו הקול
של התשובה שנאמר אלפים שנה קודם
בריאת העולם ,ומאז זה מהדהד כמ"ש
"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך
בגן" הקול מהדהד בגן עדן תשובה ,לא
תבושה ,אין יאוש ולא יהיה יאוש ,ואין
לו מה לפחד כי אם הוא יהיה חזק
בדעתו ה' יחזיר לו את מה שהוא
הפסיד.
"וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו
עד אחיו" יעקב עשה כמו ר' אחא בר
יעקב שהצרך ללון בביהמ"ד שהיה בו
שד בדמות תנין עם ז' ראשים ,והתפלל
וכרע ז' כריעות ובכל כריעה נשר לו
ראש אחד עד שנפלו כולם (קדושין
כט - ):כך עשה גם יעקב הוא התפלל
והשתחוה לה' שבע פעמים ,ועשו לא
ידע שהוא משתחוה לה' שאלו ידע היה
מפריע לו ,ובכל השתחויה של יעקב
הוא הכניע את שרו של עשו( ,וכן כתב
בספר מעשה נסים להגאון מליסא) ,עד
שעשו הבין מה יעקב עושה לו מיד

'כולם אהובים כולם ברורים' זה לא "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו" כדי
מעלה זה חסרון ,המלאכים נבראו להפריעו בתפלתו ,ואלו היה משתחוה
אהובים וברורים ,ואין להם בזה עבודה פעם שמינית היה מכניעו לגמרי והיה
ומעלה ,ומה המלאכים משוררים? 'לאל מתקים בנו "ועלו מושיעים בהר ציון
ברוך' הוא מקור הברכות ,הוא יורד לשפוט את הר עשו והיתה לה'
ומביא את כל הברכות' ,נעימות יתנו כי המלוכה" אמן כי"ר.
לבדו מרום וקדוש' הוא מרומם מעלינו,
והוא פועל את כל פעלות המלאכים,

שַ .ה ִאם ָצ ִריך ִלשמוֹ ַח ב ַמ ָפ ַלת ֻאמוֹ ת ָהעוֹ ָלם כ ֻדג ַמת ַה ִפיגו ַע ֶּׁש ֵא ַרע ב ָצר ַפת?
תִ .אם יֵ ש יהו ִדים ֶּׁש ִנפ ָג ִעים מו ָטל ָע ֵלינו ל ִהצ ַט ֵער ַעל ָכך  ...כמוֹ ֶּׁש ַה ִנפ ָגע ִהנוֹ
ילה ,ב ַרם ַכ ֲא ֶּׁשר ַה ִנפ ָג ִעים ִה ָנם גוֹ יִ ם ֶּׁש ֲח ֵפ ִצים ב ַהש ָמ ַדת
ֶּׁא ָחד ִמ ִמש ַפח ֵתנו ָח ִל ָ
יהם ֶּׁשל כ ַלל יִ ש ָר ֵאל ֲאזַ י יֵ ש ָלנו ִלשמוֹ ַח ֶּׁש ַה ָק ָב"ה
יִ ש ָר ֵאל ומ ֵצ ִרים ֶּׁאת ַצ ֲע ֵד ֶּׁ
נוֹ ֵקם ֶּׁאת נִ ק ַמת כ ַלל יִ ש ָר ֵאל ,וכמוֹ ֶּׁש ָאנו אוֹ מ ִרים ִמ ֵדי יוֹ ם ' ֵאל נ ָקמוֹ ת ה' ֵאל
יע ִה ָנ ֵשא שוֹ ֵפט ָה ָא ֶּׁרץ ָה ֵשב גמול ַעל ֵג ִאים'.
נ ָקמוֹ ת הוֹ ִפ ַ

יח ַעל ִציון
ָא ִבי נָ ַסע ב ֶּׁר ֶּׁכב בשובוֹ ִמ ִלשפֹך ִש ַ
יעה ָהי ָתה ִבש ַעת ַליִ ל מ ֻא ֶּׁח ֶּׁרת ו ֵע ֶּׁקב
ָה ַרש ִב"יַ ,הנ ִס ָ
ֲעבוֹ דוֹ ת ֶּׁש ָהיו ַבכ ִביש ל ֹא ִהב ִחין בגוש ֶּׁבטוֹ ן
יעה ִבמ ִהירות ֶּׁשל
ו ִהתנַ ֵגש בוֹ ב ָעצ ָמה מ ֻר ָבה ִבנ ִס ָ
ל ַמע ָלה ִמ ֵמ ָאה ָק ַמ"ש ַה ֶּׁנ ָהג ִעם ַאר ַב ַעת ַהנוֹ ס ִעים
ָהיו ֲהמו ִמים ִמ ָכך ֶּׁש ֻכ ָלם יָ צאו לל ֹא ָכל ָפגַ ע

ימה ִמ ִיצ ָחק ֶּׁש ִהיא שוֹ ַל ַחת ֶּׁאת יַ ֲעקֹב ִמ ַפ ַחד ָע ָליו ו ָאמ ָרה
שַ .מדו ַע ִרב ָקה ֶּׁה ֱע ִל ָ

ֵמ ָה ֶּׁר ֶּׁכב ֶּׁש ִנמ ַעך ַל ֲחלו ִטין ,נֵ ס זֶּׁ ה ֶּׁש ֵאין לוֹ שום
יח ָע ֵלינו
ס ָב ָרא מ ַל ֵמד אוֹ ָתנו ֶּׁש ַהבוֹ ֵרא יִ ת ָב ַרך ַמש ִג ַ

תֵ .מ ֲח ַמת ֶּׁש ִיצ ָחק ֵכן ָר ָצה ֶּׁש ַי ֲעקֹב יִ ָר ֵדף ַעל י ֵדי ֵע ָשו וזוֹ ָהי ָתה ת ִפ ָלתוֹ ִמת ִח ָלה

ִממרוֹ ִמים ב ָכל ֵעת ו ֵעת ושוֹ ֵמר ָע ֵלינו ִמ ָכל ֶּׁפגַ ע
א .הִ .קריַ ת ֵס ֶּׁפר.
ַרע.

לוֹ ֶּׁש ִהיא שוֹ ַל ַחת אוֹ תוֹ ל ֵשם ִשדוך?
ֶּׁש ִי ָו ֵלד לוֹ ֶּׁבן כ ֵע ָשו ִבכ ֵדי ֶּׁש ִית ַמ ֵתק יַ ֲעקֹב ַעל יָ דוֹ ו ִבכ ֵדי לעוֹ ֵרר ֶּׁאת ַר ֲח ֵמי ה' ַעל
י ֵדי ֵע ָשוִ ,כי ַכ ֲא ֶּׁשר ָהיָ ה ֵע ָשו מ ַק ֵבל ֶּׁאת ַהב ָרכוֹ ת ֲאזַ י ַהכֹל ָהיָ ה ָבא ב ַר ֲח ֵמי ה'
ַהמ ֻר ִבים ִכי ִע ַקר ַר ֲח ֵמי ה' זֶּׁ ה ַדו ָקא ַכ ֲא ֶּׁשר ֵאין שום זכות ֶּׁש ֲאזַ י ַר ֲח ֵמי ה' ֵהם ב ִלי
ִס ָבה ֶּׁא ָלא כ ַא ֲה ַבת ָאב ִלבנוֹ י ִחידוֹ ו ַהר ֵבה יוֹ ֵתר ִמ ָכך ,ו ַגם ָכ ֵעת ֶּׁש ַי ֲעקֹב ִק ֵבל ֶּׁאת
ַהב ָר ָכה ב ָמקוֹ ם ֵע ָשו ֲאזַ י ַהב ָרכוֹ ת ָהיו מ ֵל ִאים ב ַר ֲח ָמיו ַהמ ֻר ִבים ֶּׁשל ַה ָק ָב"ה ,וזֶּׁ ה
ַמה ֶּׁשעוֹ ֵמד ִלכ ַלל יִ ש ָר ֵאל ַגם ַבז ַמן ֶּׁש ֵאינֶּׁ נו זַ ָכ ִאים ל ָכך ,ול ִפי זֶּׁ ה מו ָבן ַגם ַמדו ַע
יה,
ַכ ֲא ֶּׁשר ִהתרוֹ צצו ַה ָבנִ ים ב ִקר ָבה ֶּׁשל ִרב ָקה ל ֹא ָהל ָכה ִלשאוֹ ל ֶּׁאת ַאב ָר ָהם ָח ִמ ָ
וזֶּׁ ה ֵמ ֲח ַמת ֶּׁש ָיד ָעה ֶּׁש ִיצ ָחק ִמת ַפ ֵלל ֶּׁש ִיהיֶּׁ ה לוֹ ֶּׁבן ָר ָשע כ ֵע ָשו ,וזֶּׁ ה ֵמ ֲח ַמת ֶּׁש ָה ַלך
יטת ָא ִביו ַאב ָר ָהם ֶּׁש ֵק ֵרב ֶּׁאת יִ ש ָמ ֵעאל ִבכ ֵדי ל ַמ ֵתק ולזַ ֵכך אוֹ תוֹ ו ֶּׁאת יִ צ ָחק,
כ ִש ַ
ו ַעל ֵכן ָהל ָכה ל ֵבית ִדינוֹ ֶּׁשל ֵשם ו ִמכֹל ָמקוֹ ם ַה ָק ָב"ה ָענָ ה ִלת ִפ ָלתוֹ ֶּׁשל יִ צ ָחק ִכי
ֵאינוֹ דוֹ ֶּׁמה ת ִפ ַלת ַצ ִדיק ַעל ֶּׁבן ַצ ִדיק ִלת ִפ ַלת ַצ ִדיק ַעל ֶּׁבן ָר ָשע ו ַכ ַנ"ל.

ִהז ַד ַמנ ִתי ל ָמקוֹ ם בוֹ ָש ָהה נִ פ ַטר גֵ ר ֶּׁצ ֶּׁדק ֶּׁשבנֵ י
ִמש ַפחתוֹ ל ֹא ָמצאו ָמקוֹ ם ל ָקברוֹ  ,בתוֹ ך כ ֵדי
יבה
יש ָ
ִהת ַק ֲהלות ָה ֲאנָ ִשים ָע ַבר ליָ ֵדנו ָבחור ִמ ִ
מ ֻס ֶּׁי ֶּׁמת ִבירו ָש ַליִ ם ַכ ֲא ֶּׁשר ָש ַמע ֶּׁאת ַה ִספור
ִהז ַד ֲעזַ ע ו ִהת ַק ֵשר ֵת ֶּׁכף ל ָא ִביו בחו"לָ ,א ִביו ֶּׁש ָש ַמע
ֶּׁאת ַה ִספור ֶּׁה ֱע ִביר ַעל ֲא ָתר ֶּׁאת מל ֹא ַהסכום
ֶּׁש ִהס ַת ֵכם ב ָקרוֹ ב ַל ֵמ ָאה ֶּׁא ֶּׁלף ש ָק ִלים ,ו ָכך
ִהת ַאפ ֵשר ִלקבוֹ ר ֶּׁאת ַה ֵמת ִמצ ָוה ִמב ִלי ֶּׁש ִי ָג ֵרם
ִב ָזיוֹ ן ַל ִנפ ָטר.

ח .י .ג .זִ כרוֹ ן יַ ֲעקֹב.

כֹּל ַה ְּנ ָׁש ָׁמה ְּת ַה ֵּלל יָׁ ה
ֶּׁה ֱא ַכל ִתי ֶּׁאת ִב ִתי ַבת ַה ָחד ַשיִ ם ,וב ֶּׁאמ ַצע ֶּׁש ָאכ ָלה
ימ ָתה ,ומאֹד נִ ב ַהל ִתי
נֶּׁ חנ ָקה ל ֶּׁפ ַתע ו ִאב ָדה ֶּׁאת נ ִש ָ
ימה.
ו ֶּׁח ֶּׁסד ה' ל ַא ֵחר ִמס ַפר שנִ יוֹ ת ָחזַ ר ָלה ַהנ ִש ָ
ק .נ .ירו ָש ַליִ ם.
אתי ַבקבוק ִמיץ ֲענָ ִבים ול ֹא
ב ֵליל ַש ָבת הוֹ ֵצ ִ
ִהב ַחנ ִתי ֶּׁשהוא מ ֻקל ָקל ,ול ֶּׁפ ַתע ִמ ַיד ַכ ֲא ֶּׁשר ָפ ַתח ִתי
ֶּׁאת ַה ַבקבוק ֻה ַתז ָכל ַהתכו ָלה ֵמ ַה ַבקבוק ל ָכל ֵע ֶּׁבר
יע ַאף ל ֶּׁמר ָחק ֶּׁשל ִמס ַפר
ב ָעצ ָמה ַא ִד ָירה ו ִה ִג ַ
ֶּׁמט ִרים (ל ֹא ָהיָ ה ִקיר ַב ִמט ָבח ֶּׁשל ֹא ִהת ַלכ ֵלך כוֹ ֵלל
ַה ִתק ָרה ַכמו ָבן) ,ו ַה ֵנס ַה ָגדוֹ ל הוא ֶּׁש ַה ַבקבוק נִ ש ַאר
ָש ֵלם ַאף ֶּׁש ִלפנֵ י ֶּׁש ָפ ַתח ִתי אוֹ תוֹ הוא נִ ש ָמט ִלי
ֵמ ַה ָיד ונָ ַפל ַעל ָה ִרצ ָפה ,ועוֹ ד ִעם ַל ַחץ ָכזֶּׁ ה בתוֹ ך
ַה ַבקבוק ַו ַדאי זֶּׁ ה יָ ַכל ל ִהתפוֹ ֵצץ ִלי ַב ָיד אוֹ ַעל
יסים ָהיו ָע ִפים ל ָכל ֵע ֶּׁבר ו ִמי
ָה ִרצ ָפה ו ָכל ָהר ִס ִ

" ַו ַי ַחץ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשר ִעמו" זֶ ה ַה ַמ ְל ָא ִכים ְל ַצד ֶא ָחדַ ,א ֶתם ְלכו ִמפה ,יַ ֲעקב

יתי נִ פ ַגע ִמ ֶּׁזה וגַ ם ש ָאר ָה ֲאנָ ִשים
יוֹ ֵד ַע ַעד ַכ ָמה ָהיִ ִ
ֶּׁש ָהיו באוֹ ָתה ָש ָעה ַב ִמט ָבח ,וגַ ם ַה ֵנס ֶּׁש ֲא ִפלו

(מתוך הספר "מתיקות הפרשה לילדים").

ַה ִמיץ ֶּׁש ֻה ַתז ַהחו ָצה ל ֹא ִה ִתיז ָע ַלי ַאף ִט ָפה ,זֶּׁ ה
יתי נִ זוֹ ק,
יָ ַכל ל ִהת ָפ ֵרץ ל ֵע ֶּׁבר ֵעינַ י ו ָאז ַו ַדאי ָהיִ ִ

ָב ַטח ַבה' ,הוא ֵמזִ יז ֶאת ַה ַמ ְל ָא ִכים ַה ִצ ָדה " ְו ֶאת ַהצאן ְו ַה ָב ָקר" ְל ַצד ַה ֵשנִ י.

י .איורים350-0367733 :

ַחס ֵדי ה' ָע ַלי.

נ .י .קֵ .בית ֶּׁש ֶּׁמש.
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