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 ('ד, ב"ל) . וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו

 

שלום האם עשו , הא ידע שיפגש עם עשו ושעשו רצה להרגו, לאיזה תועלת שלח המלאכים.  ד המוסר ועבודה בהקדם כמה דקדוקים"יש לפרש ע

ג מצוות שמרתי "י עם לבן גרתי ותרי"מה שפירש.  והמדרש ידוע, אצל לבן' עוד לדקדק עם לבן גרתי ואחר עד אתה למה להזכיר כלל שהי.  בנתיים

פעמים שדורשים שמרמז לאהבת אחים ופעמים  ,באנו אל אחיך אל עשו.  וכי שמירת המצוות תמשיך אהבה מעשו הרשע, ולא למדתי מדרכיו הרעים

יכול להכין את עצמו בכל ' והי, הא הכין בדורון ותפלה ומלחמה, מה פעל יעקב בכלל בשליחת המלאכים.  אולי להיפוך, שמפרשים שאינו נוהג כאח

מה , ויתעפר או חיבוק, פירושים' י ב"ברש, ויאבק איש עמו.  מוכן ומזומן ולמה לו להמתין עד שיבואו המלאכים עם התשובה' אלה שאם יבא עשו יהי

יש לבאר , ליישב כל הדקדוקים.  ולבן מאן דכר שמיה, שרו של עשו' הא המלאך הזה הי, י עשו ולבן"עוד כי שרית עם אנשים ופירש.  הכוונה בזה

שבת שוחט משום מה מחייב ' במס' א על דברי התוס"ט זיע"שענין לבן מרומז על העבודה נגד יצר הרע הבא במחתרת והוא על פי המובא בשם הבעש

דהשטן ' ופירשו התוס, ט שזה קאי על היצר הרע שהוא השטן הוא מלאך המות והוא שוחט דעלמא"הבעש' ופי, שוחט דעלמא' התוס' משום צובע ופי

וזה אינו שליחותו ולכך , ובא אל האדם מלובש כצדיק, ז הוא מושך אותו לידי עבירה"חייב משום צובע היינו שמסית לאדם לקיים מצוות באופן שעי

כ "ג' איש ציד והי' אבל הי, דרכו להיות רשע בגלוי' אך עשו הי.  ולא הסית לעבירה, דרכו של לבן שבא ברמאות' וזה הי.  והדברים עתיקים, יבחי

 ולזה שלח המלאכים לראות איך.  אצל אביו' ספיקו של יעקב האם עשו בא בדרך נגלה או אם הוא משתמש ברמאות כמו שהי' וזה הי.  מלומד ברמאות

הרבה שנים אצל רמאי ' וזה מה שאמר יעקב עם לבן גרתי היינו שהי.  אבל ידע יעקב שמחשבת עשו בוודאי לרעה, כרשע או כצדיק, נראה עשו

חלק ממלחמת יעקב שאומר לעשו שלא יבא אליו כצדיק שהרי כך עשה לבן ' וזה הי, ג מצוות ולא למד ממעשיו הרעים"ומלומד הוא בדרכיו ושמר תרי

היינו שנראה כאחיו אך באמת הוא שונאו , ל אחיו ברמאות"י בשם רז"כ מה שאמר יעקב לרחל שאחי אביה הוא ופירש"וזה ג.  רים ליעקב כללולא הע

מסופק ' וכיון שיעקב הי.  ומשום זה יש לפרש אחיו שאינו אחיו ממש אלא נראה כאחיו ולבו בל עמו, ואחוה זו מרמז לרמאות, ורוצה להכשילו בחטא

שרו ' שזה הי, י על ויאבק איש עמו"לשונות ברש' כ החילוק בב"וזה ג.  לא ידע איך להכין מלחמתו אם ליצר הרע בנגלה או באופן רמאי, יבא עשואיך 

דא ומר אמר חדא ומר אמר ח, והיינו ויתעפר היינו ברציצה וכן חיבוק שהוא נראה כאהבה, לוחם בין בעשו בין בלבן שהוא דרך רמאות' והי, של עשו

ועל , בין רציצה דהיינו עשו בין חיבוק דהיינו לבן' שבהאבקו הי, י כי שרית עם אלקים ואם אנשים היינו עשו ולבן"כ כוונת רש"וזה ג.  ולא פליגי

' רהם על מסחסד לאב ל"אברהם יוסף שור זצ' מובא בספר בנו הר)ל "ד לבוב זצ"אלעזר שור אב' וקרוב לזה ראיתי בשם הגאון הר  .שניהם הגביר יעקב

, כ אחי עשו"למה מקודם קראו עשו ואח, הצילני נא מיד אחי מיד עשו, המחנה הנשאר לפליטה' אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והי' שפי( אבות

ע זאת צריך הכוונה הוא שאם יפגע עם רשע מפורסם ידע בעצמו מבלי להתחבר אליו ולהשמר מפניו אמנם אם יבא אליו כידידו ובקרבו יארב עליו לר

אבל אם יבא , שאפשר להשמר ממנו, המחנה הנשאר לפליטה' היינו כדרך עשו הרשע אז והי, וזהו אם יבא עשו, שמירה נוספת ולזה התפלל יעקב

 .ת יכול לשמור עליו"כאחיו אז רק השי

 

 ('ד א"ל.  )'וגו ותצא דינה

 

גם הזכירו השבטים   .כי נבלה עשה בישראל וכן לא יעשה מהו כפל הלשונות  .ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד מהו כפל הלשונות.  רבו הדקדוקים

שכם בני חשקה נפשו בבתכם ולהלן כי חפץ בבת יעקב מהו החילוק בין חשק לחפץ ואמאי שינה .  ענין נבלה עשה בישראל מה שלא הזכיר יעקב

י בחכמה למה לא "במרמה ופירש' גם לדקדק ויענו בני יעקב וגו.  למה ז"כ לאיזה כוונה הזמינם להתחתן ולישב בארצם ולהיות סוחרים שם.  הלשון

הא יכולים להתחתן בלי , לאיזה כוונה אמרו זה, מהו אומרם והיינו לעם אחד וכן להלן להיות לעם אחד.  כתוב בפסוק בחכמה ומה לשון מרמה בכאן

 .יתם הכזונה יעשה את אחותינו להבין מה היתה תשובתםועני' גם מה שאמר יעקב לשמעון ולוי עכרתם אותי וגו.  להיות לעם אחד

 

אך , פעמים שבא במגולה לפתות את האדם לעבור על עבירה מסויימת.  ד העבודה דמרומז כאן מלחמת היצר ותחבולותיו להחטיא את האדם"להבין ע

שבת דף )ל היום אומר לו עשה כך "רמות וכמאמרם זואז בא היצר באופנים שונים ובהע.  אם צדיק הוא או שרגיל להיות פרוש מהעבירה לא יצליח

ותחבולו , אך לבוא עליהם בגילוי עלול שלא יצליח, כ אצל ציבור שלם שהיצר בא להכשילם בעבירה"אך זה ג, וכן הוא במלחמה פרטית(.  ב"ה ע"ק

ז מבואר "וד(.  ה"ו ל"ק)ים וילמדו מעשיהם ה בתהילים ויתערבו בגו"בזה להכשילם בתערובות עם הגוים אשר בסביבותיהם וכמאמר דוד המלך ע

 .באריכות בספרי מוסר
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מעשה זו צרת יחיד ומדוייק בפסוק ויעקב שמע כי טמא את ' ליעקב הי.  ה והשבטים"חלוקי דעות בין יעקב אבינו ע' באופן זה נוכל לבאר שכאן הי

, אך השבטים סברו כי נבלה עשה בישראל ולא רק לשכב את בת יעקב.  מביתםמסכים להרוג שכם וחמור אביו ולהוציא את דינה ' כ הי"וע, דינה בתו

ולזה האריך הרשע לפרט , וזה מה שאמר חמור בהדיא והתחתנו אתנו.  ו פגיעה בקדושת ישראל"בזה סכנה של התערבות בגוים וח' ולשיטתם הי

ומה שהתחיל חמור שכם בני .  רגו שמעון ולוי כל זכר למנוע את זהולזה כוונו בני יעקב כשה, כוונתו להתערב בהתחתנות בישיבה במסחר ובאחיזה

.  ל"י הערבוביא כנ"אך בנוסף לזה חפץ בבת יעקב היינו הרצון לפגוע בקדושת ישראל ע, היינו חשק של תאוה גשמית כפשוטו, חשקה נפשו בבתכם

חכמה קאי על העתיד כמאמר הכתוב לו חכמו ישכילו זאת ' ל לפי זה מובן מה שתרגם אונקלוס במרמה בחוכמתא היינו בחשבון מעל העתיד שהרי

ונתנו עצה איך , כ השבטים עשו חשבון מה עלול לצמוח מהתחתנות עם הגוים והתערבות"וא.  יבינו לאחריתם ומבואר באריכות במאמר על האמונה

כ וידברו אשר טמא את דינה "והשבטים פירשו ג.  ת ישראלו לבטל קדוש"וזה אמר חמור בפירוש שרצונו הוא להיות עם אחד וח.  למנוע את זה לגמרי

ל מה שאמר יעקב עכרתם אותי היינו שהריגת כל העיר לא "ז י"עפ.  ל"היינו צרת הרבים כנ' ויאמרו אליהם לא נוכל לתת וגו, היינו צרת יחיד, אחותם

ואין , עלינו לתת רשות ואחיזה שייעשה זנות להיות לנו באחוה האם' ז ענו ואמרו הכזונה יעשה את אחותינו פי"וע, הורשה מצד שטמא שכם את בתו

 .הכוונה על דינה רק על ההתערבות בגוים והסכנה ללמוד מעשיהם
 

********** 
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הדקדוקים .  ג מצות שמרתי"שע גרתי ותריג כלומר עם לבן הר"א גרתי בגמטריא תרי"ד. 'ויהי לי שור וחמור וגו.  עם לבן גרתי ואחר עד עתה

, שעלול זה לגרום שעשו הרשע יקנא בו' גם למה הראה לעשו עשרו של שור וחמור וכו.  ג מצות"ז ששמר יעקב תרי"מה איכפת לעשו ע, מפורסמים

, מטות' ישמח משה פ)בכמה ספרים  פ מדרש פליאה המובא"ל ע"וי.  ולא די שהזכיר שלא נתקיים ברכת אביו שהרי בא אליו עכשיו ורכושו לפניו

ר "גם מובא בשם הר וכן מובא בישמח משה ובשארית ישראל)ר אברהם ברודא "הר' ופי.  אלא בזכות האמונהז "בעוהאין ישראל ניזונין ( ועוד, שארית יעקב

שכר מצוה בהאי עלמא ( ב"ט ע"קידושין דף ל)היום לעשותם ומחר לקבל שכרם וכן ( ב"עירובין דף כ)ל "שהרי קשה למה דרשו רז( העשיל מקראקא

( ז"ט ס"של' מ סי"חו)ע "אך פסקו בשו, הא עובר על לא תלין פעולת שכיר, (ג"א ה"ה פ"ר)ה מקיים כל מצות התורה כדאיתא בירושלמי "הא הקב, ליכא

ז אין כאן בל "י משה רבינו והוא שליח וע"סר עכ התורה נמ"וא.  ב והשליח פטורים מבל תלין"שניהם הבעה, י שליח"ע' שאם השכירות של הפועל הי

והם מצות האמונה , י שליח"לך שמענו מפי הגבורה שלא ע' דברות הראשונות של אנכי ולא יהי' אך הב, כ אפשר שהשכר יבוא בעולם הבא"וא, תלין

ובוודאי  , קיימו כל התורה כולה עד שלא נתנה ד יש לבאר שהאבות"עפ   .ה לקיים מצות בל תלין"ועל זה ראוי לקבל שכר גם בעולם הזה שיש להקב

שכוונת יעקב אבינו להמליץ , ד זה יש לתרץ הדקדוקים"ע.  ג מצות"כ ראוי לו שכר בעולם הזה על כל תרי"וא, י שליח"שלא ע' שמה שקבל יעקב הי

 .ז"ג מצות המגיע לו בעוה"בעד עצמו שמה שיש לו אינה מחמת ברכת אביו אלא שהוא שכר תרי

 

 ט"י ב"ל

 

 היא מנחה לפניך אלה ולמי וששאלת, דיעקב דעבדך ותרגומו אני ליעקב לעבדך אתה למי ששאלת, אחרון האחרון ועל ראשון הראשון על, ואמרת לעבדך ליעקב

ראשון ועל ומונה שם ואומר על הראשון , ה שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם"אבות פ' י משנה מפורשת במס"יש לדייק דהביא רש.  'וגו שלוחה

ואיך זה מדת חכמה לענות על שאלות כסדרן אך להשמיט , אך תמוה קצת שנשמט תשובה על שאלת ואנה תלך, האחרון אחרון שזו מדת חכמה

האם לראובן מטבריה או , היינו אם לראובן, וביאר ששאלת לאנה תלך היא לבירור על למי אלה לפניך, ומצאתי שבנחלת יעקב הרגיש בזה.  האמצעית

דהא , כ עיקר חסר מן הספר"דא, וזה קשה לי.  ד"עכת, ואין צורך לתשובה על ואנה תלך, כבר ברור למי, אך אם פוגעים בעשו בעצמו, אובן מציפוריר

דהא כתוב בפירוש בקרא כי יפגשך , גם קשה.  צריך לתשובה על ואנה תלך' לו לפרש דלא הי' והי, י כוון לפרש דיעקב החכים כמאמר המשנה"רש

 .ולמה יכין יעקב לשאלת עשו שאינו נוגע כלל שאין על זה תשובה, הא אין צריך לשאלת ואנה תלך אם הם בפניו, שו אחי ושאלךע
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 ט"ב כ"ל

 

י "מדברי רשומשמע  .'וכו שמך ומחליף אל בבית עליך נגלה ה"שהקב וסופך פנים וגלוי בשררה אם כי ורמיה בעקבה לך באו שהברכות עוד יאמר לא ,לא יעקב

( ו"כ, ד"מ)' י בישעי"יוסף הלל טען שמשמע מרש' בס.  אבל המלאך לא החליף השם, ה להחליף שמו"כאן שמבשר המלאך על זה שעתיד הקב

, ה להגלות עליך ולהחליף את שמך"והביא שם המדרש ילקוט שם מלאך אחד נגלה ליעקב ואמר עתיד הקב.  שהמלאך הוא הקורא שם ולא המבשר

מפסוק ' ב הלשון כמו ילקוט ישעי"פ' ובפ, דרש זה מפסוק אחר ,ח"ע' באמת הוא פלוגתא בבראשית רבה פ.  י כאן על אתר"יותר מתאים לרשושזה 

כ בזה שיעקב "ג' ופי, כ שלא המלאך החליף השם אלא בישר לו"בבאר יצחק שדייק ג' ע.  'ח שרצה ליישבם בקנה א"ע' ע נזר הקודש פ"וע, דשם

 .אך יעקב לא נתרצה בזה ויברך אותו שם', לו עכשיו על הברכות ולא רצה בזה המלאך ואמר סופך וכוביקש שיודה 

 

 'ג י"ל

 

 הזכיר ולמה, סרחוני על למחול שנתרצית ועוד, שלך שר המלאך פני כראיית לי חשובין והן פניך ראיתי אשר על מנחתי שתקבל לך והגון כדאי כי, 'אם נא מצאתי וכו

י הוא "ויש לדקדק קצת דמקורו של רש .פ נוסח ספרים שלנו"ל ע"עכ ,מעתה לו יכול איני וניצול מלאכים ראה ויאמר הימנו שיתיירא כדי המלאך ראיית לו

ר לוי "לוי דא' ל אומר מהכא כראות פני אלהים ותרצני ופליגא דר"רשב' ז וכו"ושם איתא מותר להחניף רשעים בעוה, ב"א ע"סוטה דף מ' במס' הגמ

אומר לו טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית , ד לאדם שזימן את חבירו לסעודה ויודע בו שמבקש להורגו"של דיעקב ועשו למהמ

הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו נתכוון יעקב לומר לו , י שם ופליגא"ופרש', ל הגמ"עכ', מלכא להאי מיסתפינא למקטלי' ל ידע לי"א, המלך

 .ס"י בש"ל רש"עכ, רגיל לראות המלאכים' כראות פני אלהים פליגא אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוון אלא לאיים עליו ולהודיע שהי ראיתי פניך

 

והוסיף שם דהתרגום שכתב אפי רברביא אתיא , ריח שדה' פ בס"וכ, לוי דכוון לאיים עליו שיתיירא ממנו' י בחומש מפרש כר"ל דרש"י, פ פשוטו"ע

לוי נמי הא דהחנף ' א יראה דבתחלת דבריו כתב הא ודאי דר"אך המעיין במהרש, א"וכן נראה בהבטה ראשונה בחידושי אגדות מהרש.  ישכריש לק

י בחומש והן חשובין "ושם הקשה אלשון רש, כ מפורש בבאר בשדה"וכ.  ואמר מילתא דמשתמע לכמה אנפין, משמע דמפרש דכן החנף וגם לאיים' וכו

ותוכן דברי תירוצו .  לוי ואיך פירש כתרווייהו' ל ור"ס דפליגו אהדדי רשב"י בש"הא פירש רש, החניפו ומיד המשיך פירושו לאיים עליודהיינו ל, לי

ל "אך ס, כ לאיים"אע, ל כראות פני מלכים דהוא מילתא דאפשר"לוי דלאיים עליו נתכוון דאי להחניפו בלבד הול' ל מודה במקצת לר"הוא דרשב

ויעקב הטמין בדבריו שרגיל .  ז"ל דמותר להחניף רשעים בעוה"כ פסק רשב"וע, דקרא' להחניפו וכן משמע מפשטי' דעיקר כוונת יעקב הי לריש לקיש

יוסף הלל ' בס' וע.  ריח שדה' ודלא כמו שפירש בס, לוי' ל ולא כר"כ עולים כשיטת רשב"י בחומש ג"כ דברי רש"וע.  לראות מלאכים כדי לאיים עליו

 .לוי כלל' א לפרש כר"ולפי נוסחא זו א, ולא שרגיל לראות מלאכים, ר ואמר ראה מלאכי וניצול היינו שרו של עשו"א נוסחת דפהשהבי
 

 א"ג י"ל

 

האלה ובאו עליך כל הברכות ( 'ח ב"כ)כי תבא ' פ הפסוק בפ"יש לבאר ע.  ועשו דיבר בלשון גאוה יש לי רב יותר ויותר מכדי צרכי, כל ספוקי, יש לי כל

המותר לעול כבד ולא ' שאם היתה באה בבת אחת הי, ת"וכן הוא דרך ברכת השי, רק בעת הצורך, היינו שלא תבאו כל הברכות בבת אחת, והשיגך

אפשר הא , דבר' דלכאורה היפלא מה, י יתן ויחזור ויתן"ודרשינן ומובא ברש, ויתן לך( ח"ז כ"כ)תולדות ' וזהו מה שבירך יצחק את יעקב בפ.  ברכה

היינו כל , י מה שאמר יעקב וכי יש לי כל"ז יש לומר כוונת רש"עפ.  וזה גופא מה שבירך ליעקב, אלא שאין זה דרך ברכה, לתת הכל בפעם אחת

נותר וה, ז שקיבל הכל בבת אחת יותר ויותר מכדי צרכו"והתגאה ע, אך עשו דעת אחרת היתה לו, ואפילו שלא קיבל עוד כל הברכה המיועד לו, ספוקי

ת בספרו תהלת "שהעיר האדר, ז לפרש מה שאומרים בשירת המלאכים הבינה והברכה לחי עולמים"ועלה ברעיוני עפ.  אצלו הוא רק קללה ולא ברכה

ערי ש' נל רומז' ל בגמטריא נ"ל תיבת כ"זה יוקצת רמז ל.  ל שהבינה הוא סיבה להכיר שיש ברכה"י, ל"ולפי דברינו הנ.  דוד מה שייכות יש כאן

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד ( ב"ז ע"כתובות דף ס)ל "כ מה שדרשו רז"ולכאורה זה ג.  בינה

מי שדרכו היינו , י שם כל יחיד ויחיד לפי לימודו"וכן פירש, באה בעת שצריך לו' ל שברכת ה"והכוונה כנ, ה פרנסתו בעתו"שכל אחד ואחד נותן הקב

 .לשמוח בחלקו
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 ג"ה כ"ל
 

יש להעיר שלא בא חלוקת השבטים רק מפני .  בכור לנחלה בכור לעבודה בכור למנין ולא נתנה בכורה ליוסף אלא לענין השבט שנעשה לשני שבטים, בכור יעקב

ואם .  שבטים' שבטים הוצרך לחלק שבט אחד להיות ב ב"וכדי שיהיו י, לוי נמנה בין השבטים' ז לא יהי"ועי, שניטלה העבודה מבכורים ונתנה ללוי

ד מתנות "שבלידת לוי נתן לו המלאך גבריאל כ( ד"ל' ל)י "קשה קצת הדברי המדרש הובא ברש' הי, נאמר שהפסיד ראובן העבודה משום מעשה זו

הבכורה שכוונת יעקב היתה על רחל ולא על לאה ת שידע ראובן שלא לו שייכת "ך עה"אך מצאתי בש.  הרי ניתנה העבודה ללוי מיד בלידתו, כהונה

או כלשון המובא בילקוט מעם לועז כדי שלא יאמרו בודאי , הסרחון על לאה שנכנסה תחת אחותה' ודאג שמא יהי, ובין כך לא לו משפט הבכורה, אמו

ז מבואר "עפ.  זה לסרחון על אמו' ו ולא יהיכ החכים ראובן ועשה מעשה כדי שיתלו הסיבה במעשה"ע, עשתה לאה איזו בגידה שלקח הבכורה מבנה

 .ויש להאריך עוד בזה.  שהבכורה נתנה ליוסף אבל לא מפני מעשה זו
 

********** 

 

 ספר אילת השחר מקונטרס עלי ציון על
 

הא אינו מדובר כאן על , קושייתואיני מבין .  והקשה מי מפריע לו לאהוב אותו.  י שאני שלם עמך ומבקש אהבתך"פירש, למצוא חן בעיניך', ב ו"ל

 .מבקש בניגוד לדאגתו שמא עשו יהרוג אותו' וזה הי, רק על אהבת עשו ליעקב, אהבת יעקב לעשו

 

אלא שהתעצל , כ במדרשים"וכן מובא ג, פירש שעשו ידע במשך כל הזמן שיעקב נמצא בחרן, באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך', ב ז"ל

וסמך , שעשו ידע שיעקב נמצא בבית לבן, נ להוסיף ביאור קצת"ול.  אבל עכשיו ששמע שיעקב מתקרב הוא בא להלחם עמו ,ללכת להלחם עמו שם

דרכים ' וכן פירשנו לעיל שעשו נשתבח בב.  אך כשיצא יעקב משם בלי פגע אז התקרב להלחם עמו.  על דודו שיזיק ליעקב בכוחות הרמאות והכישוף

וזה מה שאמר יעקב , ו ברשת הרמאות"וידע עשו מזה והניח שיעקב יפול ח, בקי ברמאות' ולבן הי.  רמאי' ות השדה וגם שהיצד חי' איש ציד שהי' שהי

 .היינו שלא נפל ברשת הרמאות של לבן, ג מצות שמרתי"עם לבן גרתי ותרי

 

ובבית לבן ', אלקי אברהם אביך וגו' מרת לי אני הי שתי הבטחות הבטחתני בצאתי מבית אבי מבאר שבע שא"ופירש, שוב לארצך ולמולדתך', ב י"ל

כ מה הוא "א, ה לחזור מהבטחתו"ירא שמא יגרום החטא ואז יכול הקב' והעיר שאם הי.  בשתי הבטחות האלו אני בא לפניך' אמרת לי שוב אל ארץ וגו

( ז"ט' תהילים נ)ה "ד שאמר דוד המלך ע"והוא ע, ונראה פשוט שהתפילה מחייבת תשובה לפניה כדי שיזכה שתפילתו תתקבל.  תובע מכח ההבטחות

פ "ה ויוהכ"כ הסדר שמזכירים בתפילות ר"וזה ג.  א תפלת השב"ר אלימלך זיע"וכן נוסד בהתפלה שחבר הר.  ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי

פלל אפילו על ההבטחה שבזה מסירים מה כ ראוי להת"וא, שענין התשובה בא בהקדם להתפילה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

 .שהחטא יכול לגרום

 

העיר שחשש שמא יכה רק את הנשים והבנים או שחשש שמא יכה אותם חוץ ממה שיכה אותו או דבהכאת אם , פן יבא והכני אם על בנים, ב"ב י"ל

ועל הכאה זו , הרשע ברוחניות ולא רק שיהרוג אותםי עשו "כבר פירשנו שיעקב דאג הרבה על בניו שחשש שיוזקו ע.  מכה ליעקב' על בנים יהי

על קדימות האם להאב אצל מצות מורא ועל קדימות האב ( א"א ע"קידושין דף ל)פ מה שדרשו "ובא הרמז כאן ע.  התפלל שלא יפלו ברשתו של עשו

, ב שעשו ישתדל לקרב הבנים כמו מידת האםועל קירוב זה חשש יעק, אצל כיבוד שידוע שהבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמקרבתו בדברים

 .וזה באמת מכה רבה, ועלול שיקבלו השפעות רעות ממנו

 

כ במקום אחר בשם התכלת מרדכי "פ מש"ל ע"נ.  וטרח קצת בביאורו, כ אין סוף"הא למספר ג, חקר מהו הכוונה, אשר לא יספר מרב, ג"ב י"ל

ז "תהילים קמ)וכמרומז בפסוק מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא , חשיבות לכל יחיד ויחידוהיינו שיש , שבני ישראל נמשלו לכוכבים( ברעזאן)

ולזה נתחדש הבטחה .  ואין חשיבות לגרגיר חול רק כשיש הרבה, כ כחול הים אך זה רק ריבוי אוכלוסין"ונמשלו ג.  וגם יש ריבוי בכוכבים, ('ד

י כחול הים שיש ברכה רק בריבוי ולא מצד "ת והמשיל בנ"ראוי להקשות אמאי חזר השי' והי.  ה בברית בין הבתרים במשל לכוכבים"לאברהם אע

אבל לא יספר היינו בגלל ריבוים שלא ישיג , אין הכוונה שאין לזה מספר שהרי אין סוף למספרים, אך יש לדייק אשר לא יספר מרוב.  חשיבות היחיד

 .אלא מפני הריבוי, כ לא יספר"ת ליחיד עולא תאמר לפי שאין חשיבו.  האדם המספר לחול הים
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.  ב בנים ובת אחת ולא עשרתם"הביא תרגום יונתן בן עוזיאל שהמלאך אמר לו הרי אמרת שתעשר כל אשר לך ויש לך י, ויאבק איש עמו, ה"ב כ"ל

האיך מעשרין התבן והמלח שאינם בני לשיטתו שהרי עשו שאל את אביו  שרו של עשו אזל' ל שהמלאך שהי"ונ . והקשה מה שייך מעשר בבני אדם

 .ואין זה סתירה שעשו יטען כך, כ אין טענה זו לפי האמת"וא.  מעשר

 

ש בעלי "נ כמ"ול.  מ במציאות נחסר לו"והעיר דמ.  שלם בממונו שלא חסר כלום מכל אותו דורון' י שלם בגופו וכו"פירש, ויבא יעקב שלם, ח"ג י"ל

, ויש לו מה שצריך בזה שמרגיש שהוא בשלימות' מות דממון תלוייז השל"עפ.  ש"י שם די ספוקי ע"יש לי כל ופירשי לעיל שאמר יעקב "ציון על רש

ואצלו מה שיש לו הוא די סיפוקו , שהכל תלוי בו ולא בהממון, י שלא חסר"וזה פירוש רש, (א"ד מ"אבות פ)איזהו עשיר השמח בחלקו ד אמרם "וזה ע

 .והוא בשלימות

 

כ בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל ואקים תמן "ויש לציין מש.  אבל מסתבר שהקריב, העיר שלא כתוב שהקריב קרבנות, ב שם מזבחויצ', ג כ"ל

גם לדייק בלשון .  משמע מדבריו שהפריש מעשר בהמה וכן הקריב שם.  מדבחא ותמן יהב מעשריא דאפרש מן כל דילה קדם קל אלקא דישראל

 .א"ג ע"בכורות דף נ' דמעשר בהמה אין מפרישין בחוץ לארץ כדי להקריב כדאיתא במס, ר שםל שהפריש המעש"תרגום הנ

 

.  י דברים המתיישבים על הלב ראי אביך בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז אני אשיאך ותקנה העיר וכל שדותיה"פירש, וידבר על לב הנערה', ד ג"ל

נ שהם באמת דיבורי שטות לגבי דינה שנתגדלה בבית יעקב והעשירות "ול.  יישבים על הלבוהקשה שאלו דיבורי שטות ואינם נקראים דברים המת

' ופירוש מתיישבים על הלב הי.  אך אצל שכם הרי דיבוריו על גשמיות וארציות חשובים מאד, צדיק וקדוש' ליעקב לא תפס מקום אצלו שהרי הי' שהי

 .באמת כן לגבי שכם ולא מתיישבים על לב דינה

 

ש בתרגום יונתן בן עוזיאל "וכמ, שיתחתנו' ל דכוונת חמור הי"ונ.  העיר וכי עכשיו הם לא יכולים למכור ולקנות, שבו וסחרוה והאחזו בה', ד ט"ל

הסיבה למה וזה גם  .  וזה ריבוי הדברים שדיבר חמור ליעקב וכן לאנשי העיר , י חיתון יתערבו בגוים וילמדו מעשיהם"היינו שע , ותתערבון בחיתונא

, שאין הכוונה על דינה, וזה גם הפירוש אמרם הכזונה יעשה את אחותינו, שאין שמירה על התערבות, ששמעון ולוי עשו לבוא על העיר בטח ולהרגם

 .יהםוהיינו ההתערבות עם הגוים והשפעות, הכזונה להיות לאחותינו' ו בחי"ח' אלא שטענו שנהי, וכמו שאמרו כבר ולקחנו את בתנו והלכנו

 

, חשקה נפשו' וכנראה שקשה לו שלעיל כתוב בפסוק ח, העיר דמשמע שחפץ בה בגלל שהיא בת יעקב ולא מצד עצמה, כי חפץ בבת יעקב, ט"ד י"ל

אם לא חפצת בה ' כ והי"ואח, כי תבא בפרשת יפת תאר וחשקת בה שחשק הוא בלי טעם' ם בפ"והחילוק בין הלשונות חשק וחפץ מבואר במלבי

כ כשרואים מקורה ומידותיה "ורק אח, שהרצון בתחילה מיוסד על התאוה והחשק הוא לאותה אשה, פץ הוא לדבר שיש בו תועלת ותכליתשלשון ח

ובזה .  אך נמשך מזה שרצה בבת יעקב והיינו לשון חפץ, היינו תאוה גשמית, לשכם חשק' לפי זה מתפרשים הפסוקים שמתחילה הי.  אפשר לחפוץ בה

ולדברינו למעלה שכוונו שכם וחמור .  כ בקש מאביו חמור להתערב בענין לדבר עם יעקב"בתחילה דיבר על לב הנערה ורק אח כ מבואר למה"ג

 .להחריב בית יעקב שיטמעו ויתערבו בין הגוים אתי שפיר

 

ם מותה שלא יקללו הבריות הכרס ולפיכך העלימו את יו' י ואגדה נתבשר שם באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה וכו"פירש, תחת האלון', ה ח"ל

דלפי שלא רדהו יצחק ' כ במדרש תנחומא שמות א"והקשה למה יקללו את רבקה ולא את יצחק וביותר למש.  שיצא ממנו עשו אף הכתוב לא פרסמה

מבלה זמנו ' ומר שהיוקרוב ל, שהשקיע זמנו בשדה כמאמר הפסוק איש שדה, כרוך אחר אביו' ונראה פשוט שעשו לא הי.  הוא יצא לתרבות רעה

, מסובב אצל הנשים' שרבקה הגידה בית אמה על ביאת אליעזר ולבן שמע שם שהי( ח"ד כ"חיי שרה כ' פ)שהוא בבית אצל אמו וכמו שמרומז אצל לבן 

מובא בשפתי )שים גם כתבו המפר.  כ היו הבריות מדברים יותר על רבקה שהיתה אם עשו ולא היו מייחסים אותו ליצחק הגם שידעו שהוא בנו"וא

לכבודה ' ולא הי, יעקב לא הגיע עדיין מפדן ארם, סגינהור וכלוא בבית' יצחק הי.  שרבקה נקברה בלילה בצינעא לפי שלא היו לה מלווים( חכמים

 .ז לא קשה כלל"ועפ, כ היו רואים רק עשו אצל אמו והיו מקללים"שא, י עשו לבד"שתיקבר ע

 

י "אולי צריך לפרש כך משום מה שפירש רש.  ל הרי פשיטא"והקשה מאי קמ.  שאני כדאי לברך שהברכות שלי י"פירש, די-ל ש-אני א, א"ה י"ל

 .וכאן ברכה אחרת לגמרי ונסתיים הענין של ברכת אבלים, לפני זה ויברך אותו ברכת אבלים

 

בהוריות ' וציין מהגמ, פ שהכלל אחד"שבט בפני עצמו אעוהעיר שיש משמעות לכל , י מנשה ואפרים"וקהל גוים פירש, י בנימין"פירש, גוי, א"ה י"ל

 ונראה פשוט שהפסוק ממשיך   . שכל שבט לעצמו להזכיר ענין   ונראה שקשה לו מה החשיבות כאן  . ב"והניח בצ  ,מביא פר לעצמו  שכל שבט 'דף ב
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י מכון פלא יועץ"שע  
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 קונטרסי עלי ציוןמת השבוע יות על פרש"הערות וחדו

 

 

 .אחד לעצמופ השבטים כל "ועל כן ראוי לברכם ע, בירושת הארץ ושם קיבל כל שבט נחלתו לעצמו

 

מוחלין להן עוונותיהם גר שנתגייר והעולה ' מצינו באגדת מדרש ספר שמואל ג, י ולהלן הוא קורא לה מחלת"פירש, בשמת בת ישמעאל', ו ג"ל

, חליםנ אם עשו תשובה הרי נמ"ממ, והאריך לדקדק איך מוחלין להן.  לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו, לגדולה והנושא אשה ולמד הטעם מכאן

והוא תירץ שם .  ז כדור אנוש מוחלין לו"ב על המשמר שבת כהלכתו אפילו עע"רמ' ז מקשה כן בריש סי"והט, ואם לא עשו תשובה איך מוחלין להן

העיר גם .  איזה תיקון יש לשמירת שבת שמגיע לו מחילה, ז צריך עוד ביאור"אך ד.  חלוקי כפרה שתשובה תולה שבשבת אפשר שמוחלין לו' פ הד"ע

איך סולח להם אם לא עשו , ויסלח לכל עונם' ה ישלם שכרם וכו"על התפלה שאומרים בשבת מי שברך על העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב

 .ז אצל שמירת שבת"תשובה וכמו שהקשה הט

 

.  העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחדרבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד ו( ג"י 'דאבות )פ המשנה "ל ע"בהקדם י

גם יש להעיר על הלשון תשובה ומעשים .  יש להקשות על הסמיכות והקשר בין הרישא והסיפאו.  תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות

הפיוט ונתנה תוקף שאומרים בראש עיין מה שכתבתי לפרש על .  ומה מוסיפים במעשים טובים, הרי נוגע כאן רק תשובה שאז אין עוד קטרוג, טובים

שנבראו ' א.  סוגי מלאכים' חיי שרה שיש ב' פ הבעל הטורים בפ"ופירשתי שם ע  .השנה ויום הכיפורים על זה שהמלאכים מתייראים מהדין עליהם

עשי בני אדם שהם הפרקליט אבל המלאכים שנבראים ממ, ועליהם אין דין שאין להם יצר הרע ואינם יכולים לחטוא, מששת ימי בראשית' ביום ב

המלאך שנברא מעבירה שהוא מלאך רע יתהפך להיות מלאך טוב אם החוטא יעשה ש נמצא  .ה"הם שנדונים בר, והקטגור ממצוה אחת או עבירה אחת

וזה מה .  אך קטגורונשאר המל, אבל אם התשובה היא מיראה אז נעשו כשגגות.  אבל אך ורק אם התשובה היא מאהבה שזדונות נעשו כזכיות, תשובה

שהוא תשובה מאהבה זהו התריס בפני הפורענות שאז הקטגור נעשה סנגור וימליץ טוב , שהוסיף התנא רבי אליעזר בן יעקב תשובה ומעשים טובים

 .הדיוקים בחדא מחטא' ונתיישבו ב.  בעדו

 

נ אם לא "והקשה ממ.  ז כדור אנוש מוחלין לו"ו אפילו עעב על המשמר שבת כהלכת"רמ' בריש סי ז"כ הט"פ דברינו אלה נוכל לומר ביאור למש"ע

.  חלוקי כפרה שתשובה תולה שבשבת אפשר שמוחלין לו' פ הד"והוא תירץ שם ע.  עשה תשובה אמאי מהני שבת ואם כן עשה תשובה שבת למה לי

ובזה אפשר לדלג , פרקליטים וממליצים טוב בעדו אפשר לומר שבתשובה מאהבה שזדונות נעשו זכיות וגם המלאכים שנבראו ממעשיו הם, ל"י הנ"עפ

היינו יותר מזה שאינו עובר על , ל המשמר שבת כהלכתה"ז מדוייק לשון רז"וע, אך זה רק בתשובה מאהבה.  פ ומיתה ונגמר הכפרה"על יסורים ויוהכ

שכן משמר את השבת באופן , מכבד את השבתז מימרא זו בהסימן של ה"ואין זה במקרה שהביא הטור והט, ט מלאכות אלא שמכבד את השבת"הל

 .וראוי הוא למחילה שגם המלאכים ממליצים טוב עבורו, כ גם התשובה היא מתוך אהבה"וא, ת"מעולה המורה על אהבת השי

 

ויסלח לכל ' וכוה ישלם שכרם "וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב' גם נוכל לפרש הנוסח שאומרים לפני מוסף בשבת מי שברך אבותינו וכו

גם קשה .  ואם לאו איך יזכו למחילה, נ אם עשו תשובה הרי אינם צריכים לתפילתינו"ממ, שלכאורה מה שמתפלל בעדם על סליחתם הוא מוזר, עונם

תינו הם בעד שהרי רוב תפילו, ואין להקשות מכל תפילותינו שהם בלשון רבים שגם המתפלל בכלל, בכלל איך יכולים להתפלל עבור הזולת למחילה

ב "אבות פ)ל שעוסקים בצרכי ציבור באמונה דיקא שהם מקיימים מאמר המשנה "אך לדברינו י.  אבל על הכפרה של חבירו מאן דכר שמיה, הציבור

', תוך אהבת ההיינו מ, וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים' רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה וכו( 'ב

כ אין נוסח זה תפלת בקשה רק מזכירים מעלתם של העוסקים בצרכי ציבור "וא.  וראויים הם לסליחה, ת"כ גם תשובתם הוא מתוך אהבת השי"וא

 .י חטאם נעשו פרקליטים וממליצים בעדם וזוכים הם לסליחה באופן מעולה"כ גם המלאכים שנבראו ע"וא, היינו באמונה דיקא, באמונה

 

, וזה הנהוג להזכיר ענין שבת קודש בזמן החתונה כמובא בהרבה ספרים, ט שלו הוא"ל שהנושא אשה משיג בחינת שבת שהרי יו"אולי י, ל"פ הנ"ע

ת "והנישואין גורם לאהבת השי, ש"ומקור אחד לזה הוא באבודרהם בסדר מעריב של שבת שביאר נוסח התפלות של שבת שהם על שם חתן וכלה ע

וזה מובא .  ז זוכה להיות מהנמחלים אפילו על החילוקי כפרה שהתשובה בלבד אינה מכפרת"ועי, תשובה מאהבה' ה שעושים אז היא בבחיוגם התשוב

 .בשם ספר קול ברמה שמזכירים שבת להזכיר שמוחלין לו על כל עוונותיו כמו בשבת שהוא דוקא עם תשובה
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