
 

הטעם שיעקב קרא לעשיו אדוני והמלאכים קראו לו 
 אחיך

כה תאמרון לאדוני עשיו כו' באנו אל אחיך אל עשיו וגו' 
הנה תחילה אמר להם יעקב כה תאמרון לאדוני ואח"כ  ז(-)לב ה

והיינו שלא הזכירו  ,שחזרו אליו אמרו לו באנו אל אחיך אל עשיו
כפלו לו צ"ב מדוע עוד  ,לו התואר אדוני כמו שאמר להם יעקב

 .אל אחיך אל עשיו
ונראה לומר שיעקב אמר להם כה תאמרו לאדוני משום שנהג בו 

 ,לרבות את אחיך הגדול שנמי חייב בכבודו אתכדאמרינן  ,כבוד
אפי' שאינו עושה מעשה עמך, והרי חזרו המלאכים ואמרו לו 

 כ"ש ,באביו ואמו אינו צריך לכבדם אם אינם עושים מעשה עמך
וזהו  ,באחיו הגדול שאין צריך לכבדו באינו עושה מעשה עמך

דהיינו לא אל אדונך אלא אל  ,שאמרו לו באנו אל אחיך אל עשיו
לומר לו שעשיו  כפלו באומרם אל אחיך אל עשיו,ולזה  ,אחיך

 .הוא רק אחיך ולא אדונך
 תפארת יהונתן

 

לא מכליא קרנא וקנה מכליא נכסי דמכר יעקב  מדוע
 קרנא

יש להקשות  ויהי לי שור וחמור וצאן עבד ושפחה וגו' )לב ו(
הלא עבד כנעני חייב  ,מדוע הקדים יעקב שור וחמור וצאן לעבד

 .ות כאשה נמצא שדרגתו קודמת לבהמותובקצת מצ
ונראה לפרש ע"פ מה שכתב רש"י בקרא דויפרוץ האיש כו' ויהי 

בהמותיו  ופי' רש"י שמכר ,לו צאן רבות ושפחות ועבדים )ל מג(
נמצא שהעבדים שלו היו ע"י  ,בדמים יקרים וקנה עבדים

  .ולזה שפיר שהקדים הבהמות לעבדים ,הבהמות
 ,צ"ב מנא ליה לרש"י שמכר הבהמות ביותר מכדי דמיהם אך

 .דילמא מכרם במחירם האמיתי
וכתב הר"י אלגאזי ליישב זאת ע"פ המבואר בדברי הגמ' גיטין 

 ,סליקו ליה ,זבין תורי וזבין עבדא)נב( ההוא אפוטרופא דהוי מ
בהמות וקנה בזה  הו מתפקידו מכיון שמכרהעבירודהיינו בי"ד 

 ,שהחליף דבר שאין קרנו מתכלה בדבר שמתכלה קרנו ,עבדים
שהרי בהמה לא כליא קרנא שגם אם מתה הבהמה יכול 

אסור בהנאה ש משא"כ עבד שמת ,להשתמש בעורה ובבשרה
ומכיון שהאפוטרופוס הפסיד את היתומים  ,הרי שכליא קרנא

 א קרנאישמכר דבר שלא מכליא קרנא וקנה דבר שמכל
 העבירוהו מתפקידו.

הרי  ,יעקב מכר בהמות וקנה עבדים מדועולפי"ז יש להקשות 
 .מכר דבר שלא מכליא קרנא וקנה דבר שכן מכליא קרנא

על הצאן הרי שקיבל  ,ולזה י"ל שמכר בדמים יקרים את הבהמות
 ,ונמצא שלא הפסיד ,עם העורות והולדות את מחירו הכולל

רש"י שיעקב מכר הבהמות בדמים שמכאן למד  ושפיר היטב
למוכרם  העדיףשרק מכיון שמכרם בדמים יקרים  ,יקרים

 .ולהחליפם בעבדים
 כרם הצבי

 האם חייב אדם בכבוד אבי אביו

הקשה  אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק וגו' )לב י(
הרמב"ן בפר' ויגש )מו א( מדוע בפרשתינו אמר יעקב אלוקי אבי 

  .ואילו בויגש )שם( אמר רק אלוקי אביו יצחק ,אברהם
ובספר לוית חן )ויגש ד"ה ויזבח( כתב ליישב קו' הרמב"ן ע"פ מה 
שכתב במהרי"ק )שורש מ"ד( והובא בטשו"ע )יור"ד סי' ר"מ 

 ,וד אבי אביו או לאדהנה יש לדון האם יש מצוות כיב ,סעיף כד(
דהיכא שאביו חי יש מצוות כיבוד אבי  ,וכתב המהרי"ק לחלק

וכדאיתא בגמ' קידושין )לא.( אביו אומר לו השקני מים  ,אביו
שאתה ואמך חייבים  ,אביו קודם ,ואמו אומרת השקיני מים

 ,וא"כ ה"ה באבי אביו שהרי אביו חי וחייב בכבוד אביו ,בכבודו
אבל אם מת אביו שנעשה חופשי  ,כבוד זקנווא"כ בנו נמי חייב ב

אזי הוא נמי אין  ,מכל המצוות ותו אביו אינו חייב בכבוד אביו
  .חייב בכבוד אבי אביו

שבפרשתינו היה יצחק עדיין  ,ולפי"ז תתיישב שפיר קו' הרמב"ן
ויצחק היה חייב בכבוד אברהם אף שכבר מת אברהם כדאיתא  ,חי

לכן  ,ם יעקב חייב בכבוד אברהםנמצא שג ,בטשו"ע )שם סעיף ט(
משא"כ בפר' ויגש מיירי שכבר מת  ,אמר אלוקי אבי אברהם

לכן  ,ותו אין יעקב חייב בכבוד אברהם אלא רק בכבוד יצחק ,יצחק
 .אמר רק אלוקי אביו יצחק

 פרדס יוסף

הקשר בין הפכים קטנים לברכות שבירך יצחק את 
 יעקב

הודה  ,ופירש"י )לב כז(ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני וגו' 
והקשו  .לי על הברכות שברכני אבי שעשיו מערער עליהם

בין ברכתו של המלאך לברכות שבירך יצחק  שייכותהמה  בדבריו
  .ליעקב

ונראה שהנה איתא בגמ' חולין )צ"א( צדיקים ממונם חביב עליהם 
וכן איתא בגמ'  ,מהא דיעקב חזר על פכים קטנים ,יותר מגופם

שהתורה  ,מנחות )עו( גבי בית המנוגע וצוה הכהן ופינו את הבית
חסה על כלי חרס שאין להם טהרה במקוה והתורה חסה על 

שלא מצאנו בכל הש"ס שרשאי אלא  ,ממונם של ישראל עיי"ש
וכיצד יעקב עשה  ,אדם להכניס עצמו לסכנה משום פכים קטנים

זהו שנאמר ויותר אכן ו ,םזאת שנשאר לבד בשביל פכים קטני
שנשאר לבד בשיטה זו שעליו לסכן עצמו בשביל  ,יעקב לבדו

שדוקא כאן מצא שרו  ,ולזה נמי ויאבק איש עמו ,פכים קטנים
משום שבא אבק עבירה לידו של  ,של עשיו פתח להיאבק ביעקב

 .יעקב עי"ז שסיכן עצמו בשל כך
ל יעקב בטענה שכל ממונו שהיה זה נה כשעשיו בא ליעקב ה

משום שיעקב אמור להיות עבדו ומה שקנה עבד  ,שייך לעשיו
ולזה שלח יעקב לומר לעשיו "כה תאמר לאדוני עשיו  ,קנה רבו

 אדוני אם אני עבדך ואתההיינו שאפי'  ,כה אמר עבדך יעקב"
 גרתי  לבן  ש"עם  משום  הוא והטעם   ,לך   כיםשיי   םאינ   נכסי
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הרי לא אמור היה  דהיינו שבדרך הטבע ,ותרי"ג מצוות שמרתי"
אלא שמשום ששמר  ,להיות ליעקב דבר מפני רמאותו של לבן

נמצא שרצון הבורא היה  ,יעקב תרי"ג מצוות עזר לו הקב"ה
וא"כ חשיב כמביא מתנה  ,דוקא שהרכוש יהיה שייך ליעקב

וא"כ אי"ז  ,לעבד ע"מ שאין לרבו רשות בזה דהוא שייך לעבד
שאמר יעקב ויהי לי שור וזהו  ,שיך לעשיו גם אם יעקב עבדו

ובזה  ,שהקב"ה נתנם דוקא לו ,שלכן הדגיש יעקב "לי" ,וחמור
מובן נמי מה ששלח יעקב לומר לו עם לבן גרתי ותרי"ג מצות 

שהרי מכיון שגרתי עם לבן לא היה אמור להיות לי  ,שמרתי
מכיון שתרי"ג שמרתי עזרני אלא ש ,נכסים מפני רמאותו

דהביא דוקא לי ע"מ שאין לך  ,אלא ש"ויהי לי" ,נכסיםבהקב"ה 
 .רשות בהם

והנה שרו של עשיו כאשר נאבק עם יעקב נמי טען כעשיו 
ולזה אמר לו יעקב  ,שנכסי יעקב שייכים לעשיו שיעקב עבדו

אם אכן נכסי שייכים לעשיו מה מצאת מקום להיאבק עימי 
דהניחא אם זה  ,בעבור שסיכנתי עצמי בשביל פכים קטנים

אבל אם זה של עשיו מוכרח אני  ,מוני אין לי לסכן עצמימ
 ,ומדוע באת להיאבק עימי ,לסכן עצמי ואיני יכול להפקירם

  .שייכים לי שנכסי מודהאלא ע"כ שגם אתה שרו של עשיו 
 ,בן מה שאמר לו יעקב למלאך הודה לי על הברכותועתה ממ

וא"כ  ,דהיינו תודה לי שהברכות שברכני אבי היו בצדק ויושר
 יאזשאם הייתי עבדו וממוני היה שלו  ,איני עבדו של עשיו

וממילא אין את  ,בדין הייתי צריך לחזור על פכים קטנים
ואם נאבק ע"כ  י ע"ז שהסתכנתי עבורם,להיאבק עמ ההצדקה

 .שהברכות היו ביושר והממון היה שייך ליעקב
 תורת מהרי"ץ

 הטעם שכתבה התורה קודם שכיבה ואח"כ עינוי

קשה שהתורה היתה צריכה  וישכב אותה ויענה )לד ב(
 .תחילה ויענה אותה ואח"כ וישכב אותה ,לכתוב להיפך

ברם י"ל ע"פ מאי דאיתא בגמ' דתחילתה באונס וסופה ברצון 
הרי מכך שהיכא שתחילתה באונס אפי'  ,דיצרה אלבשיה ,מותר

שסופה ברצון מ"מ מותר משום דיצרה אלבשיה וכך הוא 
ולזה רצתה התורה להשמיענו אצל , סופה ברצוןהשכיחות ש

יצרה היה דינה שהיתה צדקת שאף הסוף היה באונס דלא 
ללמדינו  ,ולזה כתב תחילה וישכב אותה ואח"כ ויענה ,אלבשה

שאע"פ ששכב איתה לא נהפך המעשה לרצון אלא נשאר עינוי 
 .שהיה מתחילתו ועד סופו באונס ,בשבילה

 אמרי שפר לר"ש קלוגר

 נתחייבו במיתה כל בני העיר שכם כיצד

יל"ע מדוע  ויבאו אל העיר בטח ויהרגו כל זכר )לד כה(
 .מיתה היו וכי מחוייבי ,כל בני העיראת הרגו שמעון ולוי 

ברמב"ם )פ"ט ממלכים הי"ד( כתב לבאר הטעם שאכן נתחייבו 
שהרי אחת מהמצוות שחייבים לקיים בני נח  ,כל העיר מיתה

שמכלל מצוות דינים זו מוטלת על  ב"םוסובר הרמ ,היא דינים
ממילא היה להם לדון את  ,תחייב מיתהנבני נח חובה לדון מי ש

ומכיון שלא דנו אותו נתחייבו  ,שכם על כך שחטף את דינה
 ,מיתה )ובב"נ אין להאי כללא דאין עונשין אלא א"כ מזהרין

 .שמיתתן זו היא אזהרתן(
 

מן הדין  ,מקשה שאם אכן כך הרמב"ן על התורה )פל"ד פי"ג(
ואי נימא שפחד  ,היה שיעקב עצמו יהרגם משום מצוות דינים

 ,מדוע כעס על שמעון ולוי הלא קיימו מצוות דינים ,יעקב
אלא ע"כ שבן נח אינו מחוייב כחלק ממצוות דינים לשפוט 

 הדינים פירושמצוות ואכן בפשוטו  ,ג מי שמחויב מיתהוולהר
ומה"ט מפרש הרמב"ן  .א לעשוק וכדו'שמחוייבים לא לגזול ל

שאכן לא היו בני העיר שכם מחוייבים מיתה מחמת המעשה 
אלא היו מחוייבים מיתה כבר קודם לכן מפני שלא  ,עם דינה

צו שמעון ולוי להתנקם רשוכעת  ,קיימו השבע מצוות בני נח
ולכן יעקב לא הרגם שלא נתחייבו מיתה עתה  ,הרגום בהם

ומה שנימולו לא הפריע לשמעון  ,גםשא"כ יעקב היה הור
  .שעשו זאת רק בכדי להחניף להם עיי"ש בארוכהמפני  ,ולוי

במשך חכמה כתב לפרש בעוד אופן מדוע נתחייבו בני העיר 
וכתוב אך  ,דאפשר שבן נח נצטווה שלא לחבול בעצמו ,שכם

את דמכם לנפשותיכם אדרוש דהיינו שבן נח שיחבול בעצמו 
הרי לא מלו לשם כשמלו העיר שכם ו ,וידרוש הקב"ה את דמ

נמצא שחבלו  ,גירות אלא רק לקחת נשים ומקנה מיעקב
 .יבו מיתהיבעצמם שלא כדין לכן נתח

איתא נמי בפנים יפות )פר' לך  המשך חכמהועל דרך זו של 
ליישב הקו' שהרי קיי"ל  ,לך( על הפסוק ויהי אברהם )בתו"ד(

ותי'  ,שאברהם אבינו שמר כל התורה ומדוע לא מל עצמו
הפנים יפות ע"פ הנ"ל שאיסור חובל נאמר גם בבן נח כמו 

שה"ה  ,שפי' רש"י על הפסוק רק את דמכם וגו' )פ"ט פ"ה(
וכדאיתא נמי בגמ' ב"ק )צא:(  ,דאיסור חבלה בכלל שופך דם

ולכן לא יכל אברהם למול  ,דלאו דוקא קטלה אלא ה"ה חבלה
עצמו עד אשר ציווהו הבורא במפורש בכדי שלא יעבור 

 .במילתו על איסור חובל
ב ובשם החידושי הרי"מ )הובא בליקוטי הרי"ם לפרשתינו( כת

שהנה קיי"ל בגמ' סנהדרין )נח:( גוי ששבת חייב  ,עוד תירוץ
ומפרש החידושי רי"מ הטעם משום ששבת היא אות  ,מיתה

שנשתמש באות  וגוי ששמר שבת ,הקב"ה לבנ"י ברית בין
ובן נח שגזל חייב  ,השייכת רק לבני ישראל נמצא עובר בגזל

והנה גם המילה הינה אות בין ישראל לקב"ה דכתיב )יז  ,מיתה
ם בני העיר יומה"ט היו חייב ,יא( והיה לאות ברית ביני ובינכם

ב ומה שאמרו להם בני יעק ,שכם מיתה שגזלו האות מישראל
נמצא  ,למול היינו לשם גירות אבל הם מלו לשם נשים ומקנה

גזלו האות ונתחייבו מיתה מאותו טעם שגוי ששבת חייב ש
  .וכן איתא נמי באמרי אמת )פר' וישלח שנת תרפ"ט( ,מיתה

עוד תירצו שאם שמעון ולוי היו הורגים רק את שכם וחמור 
נמצא  ,היו קמים בני העיר שכם להורגם ,ונוטלים את דינה

  .לכן קדמו שמעון ולוי והרגום ,שיש לכל העיר דין רודפים
עוד תירצו בזה שהרי שכם וחמור שינו ואמרו את בנותיהם 

 ,וכן אמרו מקניהם וכו' לנו הם ,היינו שיקחו בע"כ ,נקח לנו
ואיתא בתוס'  ,הרי שהיה בדעתם לגזול מקניהם ובנותם

מחשבה  קידושין )לט: ד"ה מחשבה( שב"נ חייב אפי' על
והרי ב"נ נהרג על הגזל נמצא שגם על מחשבת גזל  ,בלבד

 .לכן הרגו שמעון ולוי לכל העיר ,נהרגים
 רמב"ם, רמב"ן, משך חכמה, חדושי הרי"מ 

 אור החיים ופנים מאירות
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 ת.נ.צ.ב.ה.   - כסליו( פקידת שנתו כ'שהשבוע )

 

 מוקדש לע"נ 
  "לצז גשטטנר עמרם ב"ר נתן רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.  - כסליו( פקידת שנתו"ד ישהשבוע )

 


