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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

המתפלל צריך שיפרט בקשותיו
הנה עבודת התפילה צריכה חיזוק תמידי, שלא יהא 
יש  והרבה  בעקבו,  דש  שאדם  מצוה  בבחינת  חלילה 
להאריך ולדון בהלכות תפילה, ועוד חזון למועד אי"ה. 
במאמר זה נתייחס מעט למה שנלמד מפרשת השבוע. 
"הצילני  יעקב מתפלל קודם פגישתו עם אחיו עשיו 
עשיו  שהרי  תמוה,  ולכאו'  עשיו".  מיד  אחי  מיד  נא 
היה האח היחיד ליעקב אבינו, וא"כ מדוע כשהתפלל 
עשיו',  'מיד  לפרט  צריך  היה  אחי',  מיד  נא  'הצילני 
ומכח תמיהה זו למד מכאן הזוה"ק: 'מכאן שהמתפלל 
נא,  תפילתו צריך לפרט ולפרש דבריו כראוי, הצילני 
לבן, לכן פירש, מיד  ואם תאמר שהרי הצלתני מידי 
נקראים  ג"כ  סתם  אחרים  קרובים  תאמר  ואם  אחי, 
אחים, לכך אמר, מיד עשיו, כל זה לפי שצריך לפרש 
את דבריו כראוי, ואם תאמר למה אני צריך להצלה, 
יבא והכני אם על בנים, כדי  ירא אנוכי אותו פן  כי 
להיוודע הדבר למעלה ולפרשו כראוי ולא יסתום את 

דבריו, ע"כ. 
וראה באוה"ח )ואתחנן פרק ג( שכתב שיש ד' תנאים 
הצריכין לקבלת תפילה. א. שיתפלל כעני הדופק על 
הפתח, וכדרך אומרו "תחנונים ידבר רש". ב. שיבקש 
"ואני  אומרו  וכדרך  זמן התפלה,  ג.  הרחמים.  ממקור 
תפלתי לך ה' עת רצון" ד. שתהיה תפילתו מפורשת 
ולא תהיה סובלת פירוש בלתי הגון, וכמעשה שהובא 
במדרש )אסתר פ"ז,כד( בההוא גוי וישראל וכו' וילדה 
וכו'  להרכיבו על כתפו  ישראל  ואנס  גוי  בהמתו של 
ואתחנן,  כאן,  במאמרו  מה שנתכוון משה  והוא  ע"כ. 
שביקש  ה',  אל  א',  תנאי  כנגד  וזה  תחנונים  לשון 
ממקור הרחמים וזה כנגד תנאי ב', בעת ההיא, פירוש 
בעת הידועה לקבלת תפלה שהיא עת רצון כי מי יודע 
עת הרצון כמשה כו' וזה כנגד תנאי ג', לאמור, פירוש 
שפירש אמריו כמצטרך שלא יסבלו דבריו דבר בלתי 
)תוכחת  השל"ה  וכ"כ  ע"כ.  ד',  תנאי  כנגד  וזה  הגון 
מוסר אות לג( 'אף שהקב"ה בוחן ליבות והוא יתעלה 
מבין כוונתו, מ"מ צריך לפרש היטב בתפילתו, והטעם 
כי התבות של התפילה המתהוות מאותיות  לי  נראה 

קדושות עולות למעלה ובוקעות הרקיעים'.
ובאמת שהמדקדק ימצא שעצם תקנת התפילה הוא 
וכלשון  תבוא,  שלא  צרה  כל  על  אחד  כל  להתפלל 
הרמב"ם )פ"א מתפילה( מה"ת מ"ע להתפלל בכל יום 
כו' ואין מנין התפלות מה"ת כו' ואין לתפלה זמן קבוע 
מה"ת, אלא חיוב מצוה זו הוא כך, שיהא אדם מתחנן 
ומתפלל בכל יום כו' כל אחד לפי כוחו בכל עת שירצה 
כו' וכן הי' הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא, כיון 
שגלו כו' עמדו ותקנו להם י"ח ברכות על הסדר כו', 
לא תקנו סדר התפלות  הק'  ומבואר שהאבות  עכ"ד. 
ולא מניינם וזמנם, דזה אנשי כנה"ג תקנו לאחר שגלו 
ישראל, ולכאו' הלא האבות קיימו את כל התורה קודם 
שניתנה ואפי' מצוות דרבנן מדוע לא קיימו גם סדר 
התפלות ומניינם, וע"כ צ"ל דגם עזרא ובית דינו לא 

תקנו זאת אלא לאחר שגלו ישראל ולא יכלו לדבר אלא 
בשיבוש, אבל כל עוד שיכלו לדבר בלא שיבוש היה 
עדיף שכ"א יתפלל כפי צחות לשונו מקרב לבו לפי 
כוחו ויכולתו. ולפי"ז י"ל דמה שתקנו האבות שחרית 
מנחה ומעריב היינו שלא יפחתו מאלה התפלות, לפי 
שהיו שלא התפללו כלל או לעיתים רחוקות לכן תקנו 
להתפלל בזמנים קבועים תפלה ארוכה או קצרה כל 
הק' כשלעצמם  האבות  אבל  ויכולתו,  כוחו  כפי  אחד 
לא היו צריכים לתקנות אלו כיון שהתפללו בכל יום 
ובכל עת ובכל שעה, אמנם אחרי שתיקנו זמנים אלו 

היו האבות הק' מקיימים תקנתם.
ממרנא  דברים  לצטט  אמרנו  הענין  נחיצות  ומפני 
הח"ח זיע"א בספר ליקוטי אמרים )פרק י(: 'הנה אף 
הקב"ה  מידותיו של  אחר  להרהר  דאסור  לכל  שידוע 
צדיקים  ודרכיו  אתו  הדין  בוודאי  כי  הנהגתו  ואחרי 
טענותיו  ולהפיל  להציע  לאדם  מותר  מ"מ  וישרים, 
ואדרבא  לו,  שקרה  ופגע  צרה  כל  על  הקב"ה  לפני 
שיסדר  לאדם  מעורר  בעצמו  שהקב"ה  בכתוב  מצינו 
תתנו  "ואל  הכתוב  וכמאמר  לפניו,  וצרותיו  טענותיו 
דמי לו עד יכונן וגו' ". וא"כ אחי ורעי ה"נ בענינינו 
מיום  עלינו  עוברות  ומצוקות  וצרות  רבות  תלאות 
יום, הן מבפנים הן מבחוץ, על אחת כו"כ עלינו  אל 
שהוא  הבוית"ש  לפני  ובקשה  תחינה  שיחה  לשפוך 
מלא רחמים, ולא ליתן דומי' לו עד שישלח לנו בחסדו 
כו'  שוועתנו  לקול  ישמע  בוודאי  כי  מקודש,  עזרתו 
לפי שישראל אומרים הנשיאים חטאו ומביאים קרבן 
הקב"ה,  להם  אמר  קרבו,  לנו  אין  אנו  להם,  ומתכפר 
אין  א"ל  תורה,  אלא  דברים  ואין  מבקש,  אני  דברים 
אנו יודעים, א"ל בכו והתפללו לפני כו' ואי' במדרש 
תנחומא אין הקב"ה חפץ לחייב כל ברי' אלא מבקש 
ואפי' אין אדם כדאי לענות  ויקבלם,  שיתפללו לפניו 
ומרבה  שמתפלל  כיון  חסד,  עמו  ולעשות  בתפלתו 
שכל  מדברנו,  היוצא  עמו.  עושה חסד  אני  בתחנונים 
הצרות הרבות הבאות עלינו שאיננו ניצלים מהן המה 
מפני שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהם, כי לו 
התפללנו ושפכנו שיח לפני הקב"ה בוודאי לא ישובו 
במה  האדם  יסתפק  ולא  ריקם,  ובקשתינו  תפילותינו 
שמתפלל השמונה עשרה ג' פעמים בכל יום, אלא כמה 
לבין  בינו  ובקשות  תפלות  לשפוך  צריך  ביום  פעמים 
עצמו כשהוא בביתו מעומקא דליבא, כי הג' תפילות 
כ"כ,  להן  נותן לב  ואינו  הן אצלו כבר שגורות בפיו 
ויעשה  עצמו  לבין  בינו  אדם  כל  יתבונן  אם  משא"כ 
חשבון הנפש על מצבו ומעמדו, גודל עניותו וטרדותיו 
הרבות, ועל כולם הוא משתכר רק על לחם צר ומים 
והתפילה  נגד ה' יתברך,  ואזי ישפוך לבו כמים  לחץ 
תצא אז בכוונה עמוקה ובלב נשבר ורוח נמוכה, תפילה 
כזו בוודאי לא תשוב ריקם, ואז כשנפשו מרה לו על 
מצבו ומעמדו הדל ומפיל תחנונים לפני הקב"ה יזכור 
אין  כביכול  לו  שגם  הי"ת  של  הגדול  הצער  את  גם 
מנוחה, ובכל צרותינו לו צר כו' ויבקש אז רחמים גם 
על גלות השכינה שתשוב להיכלה ולמקומה, ושנזכה 
שיתגלה כבוד ה' בעולם ויקויים הפסוק ישמחו השמים 

ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך'.

שעשו  מה  על  לנו  מספרת  הקדושה  התורה 
אחותם  דינה  את  להוציא  כדי  ולוי  שמעון 
שכם,  אנשי  את  שהרגו  לאחר  והנה  משכם, 
ְׁשֶכם  ִמֵּבית  ִּדיָנה  ֶאת  "ַוִּיְקחּו  בתורה:  כתוב 
צריכים  שהיו  במדרש  חז"ל  ופירשו  ַוֵּיֵצאּו", 
רצתה  לא  שהיא  כיון  החוצה  אותה  לגרור 
זה  כיצד  מאליה,  עולה  כמו  והתמיהה  לצאת! 
אביה  לבית  לחזור  רצתה  לא  שדינה  יתכן, 

ולאמה?
כאן בסתם בת  אין מדובר  הרי  כן,  על  יתר 
עשירים מפונקת, אלא בבתו של יעקב אבינו, 
גדול הדור, הקדוש והטהור, כאשר מיום לידתה 
גדלה אצלו וממילא הייתה לה השקפה נכונה, 
המיוחסת  המשפחה  גאוות  כן  גם  לה  הייתה 
ומצוות  לתורה  איכותי  חינוך  שזכתה  בעולם 
ואמונה שלימה, אם כן מתעצמת אפוא השאלה 

מה אירע לה לדינה שרצתה להישאר שם?
הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצוק"ל עמד כל 
כך בדרשתו לפרשת וישלח, והיה רגיל להביא 
בזה את דברי מרנא רבי ירוחם זצוק"ל המשגיח 
מ"מיר" שאמר שהתשובה לכך טמונה בארבע 
"ַוְיַדֵּבר ַעל  מילים הכתובות לפני כן בפרשה: 
אמר  ששכם  מחז"ל  מביא  רש"י  ַהַּנֲעָרה"!  ֵלב 
אביך  "ראי  הלב:  על  המתיישבין  דברים  לה 
בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז, אני אשאך 

ותקני את העיר וכל שדותיה"...
מכאן אנו למדים יסוד נורא: עד היכן כוחו 
של פיתוי! זהו כח בלי גבול ותכלית, עד שאין 
שום עצה ותחבולה להנצל ממנו! לכן, אפילו 
הטוב  החרדי  בבית  שגדלה  הצדקת,  דינה 
פיתוי  של  מילים  כמה  ברגע ששמעה  ביותר, 
כך  כדי  נמשך לבה להישאר, עד  משכם כבר 
שהיו צריכים פשוט לגרור אותה החוצה בעל 

כרחה.
כך  על  אמר   - זה?  על  להתגבר  העצה  ומה 
עצה!  אין  באמת  שאכן,  זצוק"ל  ירוחם  רבנו 
העצה היחידה היא להתרחק מלכתחילה ממקום 
של  למצב  בכלל  להגיע  שלא  מנת  על  כזה 
פיתוי. כך מזהיר אותנו שלמה המלך בפרקים 
הראשונים של ספר משלי מכל מיני פיתויים 
נגדם  לנו  נותן  שהוא  והעצה  הרע,  היצר  של 
היא רק להתרחק מראש ולא להגיע לזה בכלל! 
ְוַאל ָּתסּורּו ֵמִאְמֵרי ִפי:  "ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי 
ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרֶּכָך ְוַאל ִּתְקַרב ֶאל ֶּפַתח ֵּביָתּה". 
"ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי ְוַהְקִׁשיבּו ְלִאְמֵרי ִפי: ַאל 
ִּבְנִתיבֹוֶתיָה".  ֵּתַתע  ַאל  ִלֶּבָך  ְּדָרֶכיָה  ֶאל  ֵיְׂשְט 
וכמו שאמרו חז"ל "לך לך אמרי נזירא, סחור 

סחור לכרמא לא תקרב".
כח הבחירה נמצא רק בשלב המוקדם, השלב 
בו עדיין לא נכנס האדם למצב של סכנה. שונה 
אז   ... האדם  התפתה  כבר  שבו  בשלב  הדבר 
הבחירה.  כח  ממנו  נשלל  כמו  בו  במצב  הוא 
עצם הכניסה למקום סכנה נחשבת כמו 'לאחר 
מעשה', והאדם כמעט ומאבד אז את אפשרות 

הבחירה!
סכנה,  למקום  עצמו  המכניס  ועוד,  זאת 
הוא  אם  בעצמו,  ומזלזל  שמפקיר  במזיד,  בין 
מן  שישמרהו  סיבה  אין  עצמו  על  שומר  לא 
היצר  לחסדי  כעת  נתון  כזה  אדם  השמים. 

ופיתוייו ומצבו הופך לגרוע מאוד. 
החכם מכל אדם קובע: "ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרֶּכָך, 
ְוַאל ִּתְקַרב ֶאל ֶּפַתח ֵּביָתּה!" זוהי העצה היחידה, 
לברוח כמטחווי קשת ממקומות אלו, כי ברגע 
שנכנסת - נפלת, התוצאה כבר תיראה בשטח 
במוקדם או במאוחר. הפיתוי נכנס כבר ללב, 

ומעתה אין לך בחירה להוציא אותו משם.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג סוגיה הלכתית בפרשה

חדש! 
ניתן לתרום להוצאות הגליונות

בעמדות הממוחשבות של
 "נדרים פלוס" \ "קהילות"

המוצבות ברחבי הארץ
לפי החיפוש הבא תחת המדור "קופות נוספות":

 "רוממות" – גליון שבועי לבני התורה
ניתן גם לשלוח נוסח של הנצחות במכשירים הנ"ל

כל תרומה תתקבל בברכה

לעילוי נשמת
מרת שרה ב"ר יהודה אריה ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדה הרה"ג שליט"א

לתרומות והנצחות, תגובות והערות, 
 בטל': 0722-588477  

 b264464@gmail.com :או במייל
לקבלת הגליון במייל שלחו בקשה למייל זה.
 For dedication and sponsorship send to

b264464@gmail.com



"ַוַּיְרא ִּכי ֹלא ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף 
ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו" )לב,כו(

עשו  של  שרו  של  שהפגיעה  וזוהר(,  )מדרש  בחז"ל  מובא 
שהוא  בירך  הכה  הוא  כלומר,  דאורייתא',  ב'תמכין  היתה 

המעמיד של הגוף העליון, והם התמכין דאורייתא המכלכלים ומפרנסים בממונם 
את עמלי התורה.

והדבר צריך ביאור, אם כפי המבואר בפסוק )לב( "ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכֹו", דהיינו 
יעקב  כניצחון של  נחשב  זה  מדוע  א"כ  לדורות,  ביעקב  פגיעה  כאן  שנעשתה 
במלחמה מול שרו של עשיו, עד שהפסוק אומר עליו )להלן לג,יח( "ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב 

ָׁשֵלם", והלא כאמור יעקב עצמו נפגע מהמאבק הזה?
וביאור נפלא דרש בזה הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א רב ואב"ד אלעד: 
יש לומר, כי כפי המפורש בפסוקים עצמם, סופו של המאבק בין יעקב למלאך 
של עשו מסתיים ומתמצה בפסוק - "ַעל ֵּכן ֹלא ֹיאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה" 
הנצחון  זהו  הנשה',  'גיד  מצות  נוצרה  ממאבק  אם  כי  לדעת,  יש  וזאת  וגו'... 

המובהק ביותר של יעקב מול שרו של עשיו! 
מאותה מכה שהכה אותו המלאך, נבראה מצוה חדשה ונוצרו לדורות עולם תילי 
תילים של פלפולים והלכות בגופי תורה ממש! צא וראה, כי בעקבות אותה מכה, 
יושבים באהלי ספר הוגי שעשועות ועוסקים בפרק 'גיד הנשה', דנים בהלכות 

'ביטול ברוב', ועוסקים ב'טעם כעיקר', 
ומתיגעים להבין דין 'ירך שנתבשלה עם 

גיד הנשה'...
עמל  של  והשכר  הלימוד  שכל  נמצא 
התורה בכל הדורות, נברא מחמת אותו 
אבינו,  ליעקב  להזיק  המלאך  של  רצון 
יותר  ניצחון,  של  שלימות  לך  ואין 
וזהו  חדשה!  סוגיא  משם  שצמחה  מכך 
ַיֲעֹקב"  "ַהֹּקל קֹול  הניצחון האמיתי של 

מול "ַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו".
וכבר אמר מרן בעל ה'אבי עזרי' זיע"א, 
על  הבאים  וייסורים  צער  כל  שווה  כי 
איזה  לו  שיתחדש  כדי  בעולם,  האדם 
דין או הלכה שיכווין בהם לאמיתה של 
תורה. ]ובנוסח אחר מובא בשם מוהר"ח 

וואלוז'ין ב'כתר ראש'[.

ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת 
ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה ְוֶאת ֵלָאה 

ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת 
יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים  )לג,ב(

הגר"א  למרנא  שלמה'  'אבן  בספר 
במה  מרומז  וזה  וז"ל:  כתב  זיע"א 
שנאמר "וישם את השפחות ואת ילדיהן 
ראשי  שהם  רב,  הערב  הם  ראשונה", 
אחרונים",  וילדיה  לאה  "ואת  העם, 
הם העמי הארץ הטובים, שהם כפופים 
יוסף  ואת  רחל  "ואת  רב,  הערב  תחת 
שהם  חכמים  התלמידי  הם  אחרונים", 
שפלים מכולם, הם נקראים על שם רחל 
שהיא עקרת הבית, וכן נקראים ישראל 

על שם יוסף. עכ"ל.
למרן  דמשיחא'  'עקבתא  ובמאמר 
הגה"ק רבי אלחנן זצוק"ל מרחיב בדברי 
שם:  דבריו  בתוך  וז"ל  הנ"ל  הגר"א 
פרשת וישלח המתארת את הפגישה בין 
עשיו ובין יעקב רמז היא לחיי ישראל 
היא  הראשונה  הפרשה  העמים.  בין 
גלות  חזון  )רמב"ן שם(.  הגלות  פרשת 
השניה  הפרשה  עשיו.  בני  בין  יהודה 
ארצה  החוזר  אבינו  יעקב  על  מספרת 

ישראל מפדן ארם ארץ גלותו. הגאון מוילנא קובע כי זאת היא פרשת העקבתא 
דמשיחא. נאמר בפרשה זו "וישם את השפחות וילדיהן ראשונה" מכאן הוכחה, 
אומר הגאון מוילנא, כי בימי עקבתא דמשיחא יעמדו בראש העם צאצאי הערב 
רב. הרמב"ם רושם באגרותיו יש הבטחה "וגם בך יאמינו לעולם" זאת אומרת 
יהיו דבקים לעולם באמונתם בתורה, ואם ראית כופרים בישראל  כי היהודים 
בידוע "שלא עמדו רגלי אבותיהן מתחת הר סיני" ולא מבני ישראל, אלא מהערב 
רב מוצאם. ואם ראינו כיום כופרים מנהיגים בעם, נדע עד כמה צדקו דבריו 
של הגאון מוילנא, אלה הם ילדי הערב רב. "ואת לאה וילדיה אחרונים", רמז 
הוא על המון בית ישראל הכשרים, אשר יהיו משועבדים לערב רב, כגון ברוסיא 
וילדיה אחרונים" אלו תלמידי  "ואת רחל  )וד"ל(.  ועוד בארץ אחת  הסוביטית 
חכמים השפלים מכל. אף לתופעה זו עדי ראיה אנחנו ואין לך מדינה, שלא תהיה 

בה שארית הפליטה של תלמידי חכמים לחרפה ולקלס. 

"ַוֹּיאַמר ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן ֱאֹלקים ֶאת ַעְבֶּדָך" )לג,ה(
אמר על כך מרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל בספרו 'זהב משבא': מבואר כאן דבר 
מופלא, כי הנה הילדים שיש לאדם זהו מטבע הבריאה, והלא גם צאן ובקר חיה 
ורמש אין מספר פרים ורבים, וכך הוא דרכו של עולם. אמנם יעקב אבינו אינו 
משיב בסתמא 'ילדי הם' כדבר רגיל וטבעי, כי אם 'הילדים אשר חנן אלקים'! כי 

יודע ומרגיש הוא שאם יש לו ילדים הם מאת ה'. ואף 
על פי שעשיו הוא השואל, ובודאי שלא בא יעקב ללמד 
אמונה והשגחה לכופר בעיקר, אכן אין הוא מדבר בזה 
יעקב כפי אשר חי  זו היא שיחתו של  כי אם  לעשיו, 
ומרגיש במציאות שכל אשר לו הוא מאת ה' ואת הכל הוא קורא בשם ה', וצדיק 

באמונתו יחיה.
זאת ועוד אמר יעקב, 'הילדים אשר חנן אלקים את עבדך', שלא זו בלבד שהוא 
חי שהכל בא לו מאת ה', אלא עוד הוא מרגיש שהכל הוא מתנת חינם מאת ה' 

בחסדו.
וכמה הודאה והכנעה תמידית יש והיא לה' יתעלה כאשר כל חיינו מרגישים 
שכל אשר יש לנו הרי זה ניתן לנו בחסד וחנינה מאתו. ולא בילדים בלבד אלא 
להרגיש  עליו  סברא,  הסובר  תורה  בן  וכל  ה'.  חסד  לראות  צריכים  ענין  בכל 

שמתנת ה' היא כמ"ש 'וחננו מאתך דעה בינה והשכל'.

"ֹלא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל" )לה,י(
איתא בגמרא ברכות )יג,א(: תני בר קפרא, כל הקורא ל'אברהם' 'אברם' עובר 
בעשה, שנאמר "והיה שמך אברהם". רבי אליעזר אומר, עובר בלאו וכו'. אלא 
מעתה הקורא ל'יעקב' 'יעקב' הכי נמי, ומשני, שאני התם דהדר אהדריה קרא, 

דכתיב "ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב". 
אבינו  שאברהם  והיינו, 
שם  נעקר  'אברהם'  כשנקרא 
'אברם' ממנו, ואילו גבי יעקב 
מ"מ  'ישראל'  שנקרא  אע"פ 

לא נעקר שם 'יעקב' ממנו. 
מרן  כך  על  וביאר 
בספרו  זיע"א  ה'סטייפלער' 
השם  כי  פרץ':  'ברכת 
'אברהם' שקראו הקב"ה כתוב 
משום  הוא  שהטעם  בתורה 
נתתיך",  גוים  המון  אב  "כי 
ומלכות  שררה  ענין  והוא 
שניתן לאברהם אבינו במתנה 
שם  נתבטל  ולכך  מוחלטת, 
'אברם' לגמרי. אבל מה שניתן 
'ישראל'  שם  אבינו  ליעקב 
שרית",  "כי  משום  זה  הרי 
מהמלאך  שניצל  לפי  והיינו 
רק  היה  וזה  ולבן,  ומעשיו 
הצלה לשעתו אבל לא הובטח 
לו ששוב לא יבואו עליו צרות 
כך  אחר  באמת  ]שהרי  וצער 
היה לו צרת דינה וצרת יוסף 
נעקר  ולכן לא  הרבה שנים[, 
שם  לו  נוסף  רק  'יעקב'  שם 

'ישראל'.
מרן  כך  על  לבאר  הוסיף 
בסוף  המבואר  פי  על  זיע"א 
'אברם'  כתיב  דנדרים,  פ"ג 
בתחילה  'אברהם',  וכתיב 
רמ"ג  על  הקב"ה  המליכו 
'אברם',  בגימטריא  אבריו 
המסורים  האברים  והיינו 
ולבסוף  לשומרם,  האדם  ביד 
רמ"ח  על  הקב"ה  המליכו 
'אברהם',  בגימטריא  אבריו 
שתי  עינים  שתי  הן  ואלו 
וביארו  הגוי.  וראש  אזנים 
הקדמונים, לפי שראה הקב"ה 
רוב צדקתו של אברהם אבינו 
שלא  האברים  את  בידו  מסר 
ונמצא  כדת.  אלא  יפעלו 
שהובטח לאברהם אבינו ששוב לא יכשל ח"ו ועל זה מורה שמו 'אברהם', ושפיר 

הוא דבר קבוע ומוחלט, ולכן אסור לקרותו בשם הקודם 'אברם'.
אבל גבי יעקב אבינו שהמלאך אמר לו טעם שם ישראל "כי שרית", הנה מבואר 
בהרמב"ן שכל ענין המאורע של יעקב אבינו עם עשיו הוא רמז לדורותיו שעשיו 
ירצה לעקור את הכל, שבכל דור ודור עומדין עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו 
מידם ]וכן בכל דור ודור עומדים מבפנים ומבחוץ שונאי התורה להחריבה בצורות 
שונות כמו הדורות של צדוקים, של מתיוונים, של פילוספיא, של השכלה וכיו"ב, 
ומשיחי השקר לאין שיעור בצורות שונות והקב"ה מצילנו מידם, ואכמ"ל[, ואולם 
אין ההצלה שלמה כי נגע בכף ירך יעקב, ואמרו חז"ל במדרש רבה שנגע בכל 
הצדיקים העתידים לצאת ממנו, זהו דורו של שמד, וכתב הרמב"ן שם, שיהיה 
דור בזרעו של יעקב שיתגבר עשיו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן ח"ו 
והיה זה בדורו של ריב"ב וכו', ויש דורות אחרות שעשו עמנו כזה, ויותר מזה, 
והכל סבלנו ועבר עלינו – וניצלנו - כמו שרמז "ויבא יעקב שלם", עכ"ד הרמב"ן 
הקדושים. ועכ"פ לא מעטים נפגעו ונהרסו על ידי עשיו, ונמצא שעל כל פנים 
הנצחון על עשיו לא היה שלם במלואו עד כי יבוא שילה, ועלו מושיעים בהר ציון 
לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה, ולכן לא נעקר שם 'יעקב' ממנו שעדיין 

היו עתידין דורות לסבול מהידים ידי עשיו...

הרב 
תומר 
איזק רוממות הפרשה

מפניני הפרשה

הרב
דוד

ויספיש

"ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו" )לב,כה(
לחידושי  בדוגמאות  מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל  בזה  לבאר  מש"כ  ידוע 
אגדות ע"ד הפשט שנדפסו בסוף הספר "קובץ הערות", דכיון דהאיש הוא סמאל 
כפירש"י א"כ מדוע המתין סמאל מללחום עד יעקב שהיה כבר חוט המשולש, היה 

לו ללחום עם אברהם.
יהיה  אם  אפילו  לוחמין,  צדדין  דכששני   - אלחנן  רבי  כתב   – נראה  הדבר  וטעם 
לצד אחד נצחון על השני, מ"מ עדיין לא נגמרה המלחמה, דאפשר שהיום ינצח זה 
וחבירו  בידו,  זין שהיה  הכלי  חבירו, אבל אם האחד תקף מחבירו את  ינצח  ומחר 
נשאר בלא כלי זין, בזה נגמרה המלחמה, כי אי אפשר ללחום בלא כלי זין. וכן הוא 
הדבר במלחמת היצר, שהרי בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין, ושום כלי זין אחר 
וא"כ  ישרים,  במסילת  בזה  כמו שהאריך  התורה,  לימוד  רק  היצה"ר  נגד  יצלח  לא 
כשישראל הן בטלין מלימוד התורה אבדו הכלי זין שלהם! ואין להם במה ללחום עם 
היצר. משא"כ אם נכשלו בשאר עונות, אפילו היותר חמורין, מ"מ יש תקוה שאפשר 
מחזירן  שבה  "שהמאור  במאמרם  נכלל  וזה  לתשובה,  יתעוררו  התורה  לימוד  דע"י 

למוטב", וע"ז היצה"ר מתחזק ומתאמץ לבטל מלימוד התורה יותר מכל המצות. 
)בתרגום  בזה"ל:  ]זיע"א[  שליט"א  חיים  חפץ  בעל  רבינו  קדוש  מפה  שמעתי  וכן 
ללה"ק( "לא איכפת לו ליצר הרע שיהודי יצום ויבכה ויתפלל כל היום ובלבד שלא 

ילמוד"...
עמוד  היה  ויעקב  העבודה,  עמוד  היה  ויצחק  החסד,  עמוד  היה  שאאע"ה  ומכיון 
התורה, לכן בכולן לא התאמץ היצה"ר כ"כ לבטלן כמו ביעקב, כי זה סימן לבנים 
שכל השתדלות היצה"ר היא להכשיל את ישראל בביטול תורה. ע"כ דבריו הקדושים.
זה,  בענין  חיים"  ה"חפץ  דברי  שליט"א  אויערבאך  הגר"ש  דמרן  בפומיה  ומרגלא 
לו  והפריע  כנהר  לו  נדמה  היה  בא לאברהם  הרע  היצר  דאיתא בתנחומא שכאשר 
אמר  אבינו,  ביעקב  אבל  וכו',  הבאי  דברי  לו  אמר  ליצחק  וכשבא  לעקידה,  בדרך 
ה"חפץ חיים", שהוא עמוד האמת והתורה והוא הסמל לתורה, ואמרו במדרש שלא 
היה אדם שקוע בתורה כיעקב אבינו, אצלו, ירד יצר הרע "ויאבק איש עמו"... בזה 
הוא עצמו ירד להלחם איתו ולהאבק איתו ממש! כאן לא די ב'נדמה לו' אלא "ויאבק 

איש עמו" ממש. 
הוסיף על כך מרן הגר"ש שליט"א כי הנה מידתו של יעקב שהוא עמוד התורה היא 
אמת, כי התורה תורת אמת, ואמת הוא ממש היפוך היצר, ולכן מול מידתו של יעקב 
אבינו אשר נזדכך זיכוך אחר זיכוך בבית לבן הארמי, ונתחזק במידת האמת ביותר, 

עליו לא היה אפשר לבוא במהלך של 'נדמה לו', זה לא היה משפיע עליו כלל!... 
וזהו כל דרכיו של היצר הרע, רק לסובב ולהסיט את האדם מן האמת, וכמו שנתבאר 
שהאמת היא נקודת העבודה השורשית שכוללת חסד )אברהם( ופחד )יצחק(, ומקורה 
זה.  דווקא בענין  ומלחמת היצר מתרכזת  זה היצר סובב הולך,  וכנגד  הוא בתורה, 
ומכאן החיוב לאדם, אף על פי שההרגל שולט בו ומסיטו מלימוד התורה, יש להתחזק 

במידה זו של אמת וקנין של ממש בתורה הקדושה.



של  מאמרו  מתוך  קטע  להלן 
מיכל  יחיאל  רבי  הגדול  הגאון 
פיינשטיין זצוק"ל חתנו של מרן 
דת  יחסי  אודות  זיע"א  הגרי"ז 
ומדינה, בזמן פרשיית הממזרים 
הידועה. בו עומד הוא על יחס יעקב-עשיו לדורות, דברים אשר לא נס ליחם בכל 

תקופה שהיא. וזה לשונו: 

יש פעמים שאין להבליג
אין  ותרמית,  הבל  הם  הראשי'  'הרב  להטוטי  תורה שכל  בן  כל  יודע  באמת 
משום  עלינו  באה  הצרה  שלו.  ב"פתרונות"  בהמצאותיו,  בפסקיו,  ממשות 
שהחרשנו על מעשיו הקודמים, הצרה שאנו בדרך כלל מרבים להחריש, אבל 
זוהי טעות מרה. בתחילת דרכו של היטלר ימ"ש התבטא צ'רצ'יל שליט הבריטים 
אדמתנו  על  אחד  מלחמה  בסוף  לנו  תהיה  עכשיו,  בו  נילחם  לא  אם  לאמור: 
באנגליה - וכך הוה... אף לנו מלחמה עם כוחות השטן, חושבים שנצליח יותר 
בדרכי שלום ובהבלגה, אך יש לחשוש ברצינות מן התוצאות הקשות של שתיקה 
זו. כל עוד קיים ניצוץ של קדושה אין מנוח לרשעים, כל ישעם וחפצם לעקור 

ולשרש את הכל, שלא יוותר שריד לכח הקדושה.
יש להם העוז להטיח כנגדנו "כפיה דתית" ובאותו זמן מדיחים ילדי ישראל 
על  מעבירים  שומרי שבת,  בפני  העמדה  מקומות  את  חוסמים  רעה,  לתרבות 
דת העולים, ובלי הרף דוחקים את התורה ואת שומריה אל הצד, שיידחקו להם 
בפינה צדדית, כמו אצל הגויים, אם החרש נחריש האידנא, סופנו ח"ו שבעוד 
זמן לא יניחו לנו לקיים מצוות, אפילו "קידוש לבנה" לא יתירו לומר תחת כיפת 
הרקיע. המאבק אינו על התרת ממזרים גרידא, אלא על עקירת תורה מישראל, 

והשעה הזאת היא הרת גורל לגבינו מאד.

מתי מתכופפים ומתי לא...?
צו השעה הוא להילחם בעוקרי התורה. אין אנו מטבענו אנשי מלחמה וריב, 
כשרי  ידעו  דנא  מקדמת  בעיצומה,  היא  בנו  המלחמה  מחייבת.  השעה  אבל 
ישראל לוותר על ערכים גשמיים להבליג על פגיעות בזכויותינו, אבל כשמדובר 
ברוחניות לא וויתרנו מעולם ונלחמנו, ודבר זה למדנו ממעשי אבות סימן לבנים. 
בתוה"ק מסופר שיעקב אבינו נלחם בשרו של עשו בלא רתיון, לא הרפה ממנו, 
"לא אשלחך כי אם ברכתני", המלאך בכה והתחנן לו שלכל הפחות ימתין לו עד 
בית א-ל, ויעקב נשאר איתן בתביעתו שיודה לו על הברכות מיד. ואילו להלן 
בפסוקים הבאים מסופר איך יעקב כרע והשתחווה לפני עשו הרשע לא פחות 
קסבר  מאי  מעיקרא  בהתנהגותו?  בולטת  סתירה  זו  אין  וכי  פעמים...  משבע 

ולבסוף מאי קסבר?
אולם פשר הענין שזו דרך ישראל סבא, לפני עשו ה'גשמי' שמביא עלינו את 
כל צרות הגלות אנחנו תמיד נכנעים, אפילו כורעים ומשתחווים... אבל בפני 
עשו ה'רוחני', בפני המלאך של עשו במרום, אין יעקב נכנע בשום פנים ולא מוכן 

לוותר לו מאומה!
להירתע  אסור  נוותר!  לא  רוחנית,  קליפה  עם  לנו  מלחמה  כעת  אנחנו,  גם 
לעוקרי  תורה  שומרי  בין  הניגודים  פני  על  לגשר  דרך  שום  אין  מפניהם, 
תורה, אין מקום לפשרות ולהתפייסות, עלינו לידע את האויב ועם זאת לזכור 
שבהילחמנו עדיף כוחנו מכוחם ודידן נצח. המלחמה בין קדושה לטומאה אינה 
מלחמה שאפשר לבוא בה לידי פשרה, אלא כמוה כמאבק בין אדום לישראל, 

בין יעקב לעשיו "כשזה קם זה נופל"...
אחד העיקרים במלחמה זו שלא נילכד ח"ו במכמורת של בלבול הדעות, 
וזאת ע"י שנלמד ונדע על בוריין הלכות עיקרי התורה, שנדע להבחין בין 

קודש לחול ובין טהרה לטומאה אף כשהיא פושטת טלפיים... התחזקותנו 
תבטל את כוחות הטומאה וסופם לשקוע. עיקר התגברות הקדושה צריכה 

להתחולל בקרבנו, בקרב העוסקים בתורה, בתוך שמנה וסולתה של האומה.

תחילת הטהרה מקודש הקדשים...
הבדים  בין  על  בדם שמזה באצבעו  הקדוש  ביום  גדול שמכפר  לכהן  מצינו 
אשר בקודש הקדשים, ואח"כ על הפרוכת שמבדילה בינו לבין ההיכל, אח"כ 
על ההיכל ועל העזרות ועל כל עם הקהל. והנה לכאורה היה מן הראוי להקדים 
ולא בקודש  יש עיקר החטאים  ולכפר תחילה על עם הקהל, הרי בתוך העם 
להתחיל  צריך  הקדושה.  יסוד  והטהרה,  הכפרה  שיסוד  מכאן  אלא  הקדשים? 

מקודש הקדשים דוקא!
גם בבואנו לבער דעות נפסדות ולהילחם בעוקרי תורה, שומה עלינו להתחיל 
עצמנו  לטהר  עלינו  תוה"ק.  שומרי משמרת  תריסין  מבעלי  הקדשים,  מקודש 
מושגי  שיהיו  וצריך  בדעתנו,  תקיפים  להיות  עלינו  הדעת.  בלבול  של  משמץ 
היסוד בהירים וברורים אצלנו, מהי תורה, מהו גדול בתורה, הוראה מהי, פסק 
הלכה מהו. לא נחיה מפיהם של אנשים מן השוק, חוצי עם ולשון, שרחק שכלם 
משכל התורה כרחוק שמים מארץ. אפילו אנשים דתיים, אם לא אנשי תורה 
ואין להתחשב מאומה כדבריהם. עלינו לשמור  אין שכלם שכל התורה  המה, 
במחננו על טוהר ההשקפה התורתית מאתנו – תחילת "וכיפר", ומכאן תבוא 

ההשפעה לשאר העם.

הכח היום להיות 'בן תורה' עולה על הכל
עלינו לידע ערך עצמנו. המשגיח דמיר רבי ירוחם זצ"ל היה רגיל להביא את 
דברי חז"ל )קהלת רבה א,ד( על הכתוב "ויהוידע הנגיד לאהרן", וכי יהוידע היה 
נגיד לאהרן, והלא יהוידע היה הרבה דורות אחר אהרן? אלא אילו היה אהרן 
קיים בדורו של יהוידע, היה גדול ממנו בשעתו, ומבאר: משום מה? הלא אהרן 
באמת גדול היה מיהוידע? אלא אהרן חי למרגלות הר סיני, יהוידע חי בתקופה 
שלחמו בתורה מסיני, בימי עתליהו המרשעת, בזמן של חושך ועלטה רוחנית, 

וגדול הכח להיות יהוידע בימים שפלים מלהיות אהרן בעת מתן תורה...
גדולה  מדרגה  היא  אומנתו,  שתורתו  איש  בדורנו.  חכם  תלמיד  להיות  גם 
בימינו  תורה  בני  והבעש"ט.  הגר"א  של  בימיהם  בתורה  עוסק  מלהיות  יותר 
לא  וממילא  עליהם!  נשען  ישראל  בית  התווך שכל  עמודי  לידע שהם  צריכים 
יתפעלו מתרועות הזמן, לא ישיתו לבם לדברי להג של עוקרי תורה, של זייפנים 
התורה  השקפת  של  הרוחנית  עצמיותם  על  לשמור  יתאמצו  אלא  ומסלפים, 

המקורית כפי שקיבלנו מרבותינו דור אחרי דור.

את מי יקרבו בזמן הגאולה?
בני  וגו' בתעות  צדוק אשר שמרו את משמרתי  בני  הלוים  "והכהנים  כתוב 
ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני". עתיד הקב"ה לקרב אליו בבוא היום את 
אלה ששמרו את משמרתו בתקופת הסתר ובלבול הדעות, בתעות בני ישראל 

מעליו, בימים שמרבית העם זנח את תורת אלקים ופנה לילך בשרירות לבו.
ומי אלה, אם לא מעט השרידים בני התורה בדורינו, לומדי ישיבות וכוללים, 
אשר לא נסחפו בזרם התקופה ולא תעו אחרי מדותיו של היצר הרע, כי אם 
הוסיפו לשמור את משמרת תוה"ק בטהרתה, בלא זיופים ובלא "שינויים", בלא 
לשכוח כי התורה היא אלקית ואין אדם עושה כה כרצונו. כשיבוא היום הגדול 
וילמדו תועים בינה, ואנו מקווים שלא ירחק היום הזה ויבוא במהרה דידן, או אז 
יזכו הנאמנים לתורה בשלמותה להיות מקורבים לשכינה ומן היושבים ראשונה 

במלכותו ית'.

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
דוד

ויספיש

בעניין שלחני כי עלה עמוד השחר
לכאורה אינו מובן, מדוע רצה יעקב למנוע מהמלאך מלמלא 
את  לקיים  הוא  שרצה  כל  הרי  שירה,  לומר  שליחותו  את 

מצוות בוראו, והיעלה על הדעת שיעקב ימנע ממנו דבר זה רק מפני שהמלאך 
נאבק בו? ועוד, מהו תנאי זה שהתנה עמו יעקב שלא ישחררו "כי אם ברכתני" 

וביארוהו רבותינו שתבע ממלאכו של עשו שיודה לו על הברכות.
אלא העניין נראה פשוט, אין עניין מלאך אלא מהות רוחנית אשר היא ביטוי 
לייעוד אלקי הקיים בבריאה, אין כאן "יצור" הנאבק ויש לו להודות על נצחונות 
ז"ל  כמאמרם  ובעצמו  בכבודו  הרע  היצר  אלא  אינו  עשו  של  שרו  והפסדים. 
)תנחומא וישלח סימן ח', ועיין בבא בתרא טז,א(, והוא האומר ליעקב כי אכן 
נכון הדבר, נצחתני, ואתה חזק ממני, אך עלי למלא את ייעודי ולהמשיך להחטיא 
את בני האדם וליטול את נשמותיהם. אם כן, אנא שלחני, כי זו גופא היא שירתי, 

להוות את תוקפו של עשו בעולם.
כך ענה לו יעקב אבינו ע"ה, נכון הדבר כי השי"ת בראך ויש לך ייעוד  על 
ותפקיד, ואמנם כן הוא שזו כל עניינה של מלכות אדום, ועליה למלא את ייעודה 
בעולם כל עוד טרם בא העולם לידי זמן תיקונו השלם. אמנם עתה, שנאבקתי בך 
וניצחתיך, השתנו פני הדברים באופן ניכר. שכן מעתה אתה בשליטתי המוחלטת 
ולא אשלחך אלא אם כן תודה - וממילא תקבע כחלק מייעודך - כי התכלית של 
העוה"ז גופא אינו אלא אני, ומעתה סוף כל מהלכי הסיטרא אחרא לעולם לא 

יהיו אלא הבאת העולם לתקן במלכות ש-די בעולם זה, וכדברי ברכות יצחק.
וצריך אתה לידע, מה שנכתב כאן אינו רמז או עמקות ששרשה בחכמות הרזים. 

אלא זהו פשט.

                          

בעניין עשו הוא אדום 
יש להתבונן בסדר המקראות בעניין עשו: א. ְוֵאֶּלה 

ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום. ב. ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום 
ְּבַהר ֵׂשִעיר. ג. ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום. ד. 
ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. ה. ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלֹמְׁשֹבָתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם 

הּוא ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום.
אדום,  אומת  הופעת  תהליך  הוא  כאן  שהמתואר  בהדיא  נראה  הנ"ל  כל  לפי 
היותו אב ל"משפחת אדום"  "עשו" שהוא עצמו אדום, דרך  בשלבים. מהאדם 
להיווצרות  עד  שעיר,  הר  הוא  הרי  חדש  במקום  ובנים  אבות  תולדות,  בעלת 
שבטים המרכיבים אומה ושמה אדום, ועד להיווצרות מלכות אדום וכבר הארץ 
קרויה על שמה, עד ששבטיהם כבר מיושבים ב"ארץ אדום" באופן שהוא כבר 
"ארץ אחוזתם" כלומר שמעתה כבר ויתרו בני עשו על הר ציון לגמרי והמה כבר 

"בני אדום" לגמרי.
לראשונה  אדום  נקרא  עשו  כאן  שהרי  יותר,  מעמיק  באופן  הדברים  ביאור 
בפועל ממש, ומאז האומה והמדינה נקראות כולן על שם אותו כינוי ולא על שמו 

המולד של אבי האומה. 
עשו נקרא אדום ע"ש שהעדיף את הגוון האדום על פני הבכורה. דהיינו, עשו 
מעדיף על פני הבכורה את כל מה שכרוך באותו "אדום", והוא לכאורה מסמל 
את הצימאון לדם, הן מצד תאוות החיים והן מצד הפחד מהמוות, דדמיה סומק 
טפי שאין דבר הקדוש לו יותר מחייו הוא, והן המצד הרצון לשפוך דמם של 

אחרים. 
כמאמר  יחד  עמו  לישב  יכול  אינו  שכן  אחיו  יעקב  מפני  עשו  הולך  כאשר 
הכתוב, היינו שכל המסר של עשו הוא ההיפך הגמור מכל מה שיקר לליבו של 

לתאוות  קודמת  לשי"ת,  ההתחייבות  שהבכורה,  ההבנה  כי  והיא:  יעקב, 
החיים. והרי המקום להבנה זו הוא ארץ ישראל, ממילא אין לעשו מקום 
לייסד  ולמעשה הולך להכרית את ארץ שעיר כדי  בה. אזי הלך עשו 

ממלכה חדשה, הבנויה על היפוך הבנה זו. 

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר



זבולון  רבי  הגאון  של  שיחתו  מתוך  קטע  לפנינו 
שוב שליט"א ר"י דברי אמת לתלמידיו ושומעי לקחו 
יעקב   – "וישלח"  פרשת  בראי  תקופתינו  אודות 

ועשיו:

החיבור עם עשו גרוע יותר מאשר 
החשש שעשו יהרגנו!

ידועה הקדמתו של הרמב"ן לפרשתינו, כי נכתבה 
וכו'  עבדו  את  ד'  הציל  כי  להודיע  הזאת  הפרשה 
ויש בה עוד רמז לדורות, כי כל אשר אירע לאבינו 
עם עשו אחיו, יארע לנו תמיד עם בני עשו, וראוי 
לנו לאחוז בדרכו של צדיק שנזמין עצמינו לשלשת 
ולדורון,  לתפלה,  עצמו,  את  הוא  שהזמין  הדברים 
ראו  וכבר  ולהינצל,  לברוח  מלחמה  בדרך  ולהצלה 
רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר. 

עיי"ש.
ויש לנו הרבה מה ללמוד מתפילתו של יעקב, אך 
כעת נעמוד על נקודה אחת בתפילתו. יעקב אבינו 
מוסיף לבקש "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא 
וידועים  בנים",  על  אם  והכני  יבוא  פן  אותו  אנכי 
דברי מרן בעל ה"בית הלוי" זיע"א, שהקשה על כפל 
הלשון "מיד אחי מיד עשו", היה מספיק לכתוב מיד 
עשו, או מיד אחי עשו? אמר על כך ה"בית הלוי" 
יכול  עשו  הרי  דברים,  שני  ביקש  אבינו  שיעקב 
וירצה  עמו  שילחם  האחד  אופנים,  בשני  לו  להרע 
להרגו, והשנית שיתרצה עמו וישוב מאפו וישב עמו 
בשלווה ואחווה כשני אחים... ומשני אופנים הללו 
מיד  נא  "הצילני  ביקש:  ולכן  מאוד!  יעקב  נתיירא 
צרה  זהו  אחי,  להיות  יהפך  שהוא  זה  בעצם  אחי", 
להרגו.  יכול  שהוא  עשו",  "מיד  שני  דבר  עצומה! 
הקדים  אבינו  שיעקב  ולהדגיש,  להוסיף  ואפשר 
לבקש "מיד אחי", ואח"כ "מיד עשו", שלהתחבר עמו 

היא צרה גדולה יותר מאשר שיהרגנו!
שרצה  מפני  ללוותו,  עשו  רצה  בתחילה  ולכן 
להתחבר אליו - 'ויאמר נסעה ונלכה', וענה לו יעקב 
עמך',  נא  אציגה  עשו  'ויאמר  כו',  רכים'  'הילדים 
אני  אדוני',  בעיני  חן  אמצא  זה  'למה  יעקב,  וענה 
עשו  ההוא  'וישב ביום  איתך,  להתחבר  רוצה  לא 
וקיבל  אבינו  ליעקב  עזר  הקב"ה  שעירה'...  לדרכו 
את תפילתו, שאפילו יום אחד עשו לא נשאר איתו, 
אלא כבר 'ביום ההוא' שב לדרכו שעירה! רואים איך 
שיעקב אבינו היה כולו בשמירה ונתקבלה תפילתו 

בשלימות.

הבטחת הקב"ה ליעקב שבניו ילכו 
בדרך התורה

אותו  אנכי  ירא  "כי  הפסוק  בהמשך  הביאור  וזה 
היטב  אמרת  ואתה  בנים,  על  אם  והכני  יבוא  פן 
לא  אשר  הים  כחול  זרעך  את  ושמתי  עמך  איטיב 
יספר מרוב". דהנה לכאורה הזכיר כאן את הבטחת 
שאם  עשו',  'מיד  האחת  הבקשה  כלפי  רק  הקב"ה 
כחול  זרעך  את  ושמתי  יקויים  לא  אז  יהרגנו  עשו 
הים, אבל היכן מונח בדבריו הזכרת ההבטחה כלפי 
הבקשה השניה 'מיד אחי'?  אלא הביאור הוא  במה 
איטיב  "היטב  המילים  את  הוסיף  אבינו  שיעקב 
אמרת  'ואתה  לאמר  מספיק  היה  שלכאורה  עמך", 
ושמתי את זרעך כחול הים', על כרחך יעקב אבינו 
הוסיף בזה שהרי הבטחתני שלא רק שזרעי לא יספר 

מרוב אלא שילכו בדרך התורה...
וכפי שכותב מרן ה"חפץ חיים" זיע"א ב'שם עולם' 
פט"ז עה"פ בנביא "ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש 
]שאין לי בנים[, כי כה אמר ד' לסריסים אשר ישמרו 
את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי, 
מבנים  טוב  ושם  יד  ובחומותי  בביתי  להם  ונתתי 
ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת" ]וכל ספר 
'שם עולם' מבוסס על הפסוק הזה[. והיינו שאומר 
יגדל  עצה שהעץ שלכם  יש  לכם  גם  הקב"ה:  להם 
ותבחרו  שבתותי  את  תשמרו  אם  ייבש,  ולא  פרי 
לכם  אתן  כן  ע"י  בבריתי  ותחזיקו  חפצתי  באשר 

בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות כו'.

עדיף בלי בנים מאשר להתחבר עם 
הרשע וללמוד ממעשיו

ובהמשך כותב שם ה"חפץ חיים" שהעצה הזו היא 
כלפי כמה סוגי אנשים שהם אינם סריסים בעצם, 
אך לא עדיפי מהם ואדרבה גרועים מהם, כגון שיש 
לו בנים שסרו מדרך התורה, משום שהסריס אומר 

רק שהוא עץ יבש ולא יעשה פרי לנצח, אבל מ"מ 
בנים  לו  שיש  בזה  משא"כ  ממנו,  צער  לקב"ה  אין 
שמורדים בד' ומפרים תורתו בודאי אין לד' יתברך 
נחת מצאצאיו כלל וכלל, וגם כבודו בעצמו מתחלל 

בזה מאוד, עיי"ש עוד.
ומבואר א"כ כשיש לו בנים שסרו מדרך התורה, 
שיעקב  מה  זה  וממילא  מסריסים.  יותר  גרוע  זהו 
אבינו אמר, "ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי 
את זרעך כחול הים", לא אמרת לי רק "ושמתי את 
זרעך כחול הים", אלא אמרת שזה יהיה טובה ומתנה 
בשבילי, ואם אינך מציל אותי מיד אחי ואשאר יחד 
עם עשו, זה לא "היטב איטיב עמך"! שהרי מה יצא 
לי מזה שיהיה לי זרע כחול הים, אם הם יהיו חלילה 
כמו עשו? זה הרבה יותר גרוע! יותר טוב שאני יהיה 
סריס, שלא יהיה לי ילדים כלל! וזה מה שמלמדת 
אותנו הפרשה הזו, לא מספיק הצילני מיד עשו, אלא 

גם מיד אחי, מהסכנה שעשו יתחבר אליו ח"ו.
הגר"י אברמסקי  למרן  אשה  באה  שפעם  ומסופר 
שימות,  שלי  הבן  על  תתפלל  לו:  ואמרה  זצוק"ל, 
ושאל אותה מדוע, ואמרה לו שעומדים לקחת אותו 
תורה  שומר  ישאר  אם  יודע  ומי  ברוסיה,  לצבא 

ומצוות, אז עדיף שימות!      

כל התשוקה שלהם - משנאתם אותנו - 
היא לנתק אותנו מקיום התורה והמצוות

כל זה צריך להוביל אותנו כל החיים. לחיות כמו 
לא  הח"ח,  מרן  ובעיקר  ישראל  גדולי  לנו  שהורו 
בינינו  עצומה  התבדלות  לעשות  עמם.  להתחבר 
לבינם, לא לשמוע מהם כלום, כל מה שהם מדברים 
זה היפך התורה. כל ההנהגה שלהם זה היפך התורה. 
התורה.  היפך  זה  המדינה  הנהגת  של  המהות  כל 
כמה  רואים  תורה  פי  על  עושים  לא  שהם  כיון 
בסכנה  נמצאים  אנחנו  עלינו!  מביאים  שהם  צרות 
עצומה שמיליונים רוצים לכלות אותנו, האם כך זה 
היה גם קודם קום המדינה?! הרי בכל השנים עוד 
בעיראק  בסוריה  בשלוה  יהודים  חיו  תרפ"ט,  לפני 
כמובן  ושם,  פה  הריגות  פעם  היו  בספרד,  בתימן 
שומרי  בחזקת  אינם  כשישראל  כי  המעשים,  לפי 
 – יודעים  תורה לפעמים קורה אסונות, אבל כולם 
ומרן הח"ח כותב זאת )נדחי ישראל פ"ז( במפורש 
הם  התורה,  את  שמרו  ישראל  שבני  שבמקומות   –
קיבלו כבוד מאומות העולם! כל אחד יודע שהרבנים 
בדורות שעברו היו מכובדים גם אצל אומות העולם.

זה  החילונים  של  ההנהגה  שכל  לדעת  עלינו 
טריפה! צריך לצעוק הצילני נא מיד אחי, אנחנו לא 
רוצים את הקירבה שלהם, לנו יש רק מהלך אחד, 
לגמרי  מהם  לנתק  צריך  ולכן  מצוות!  וקיום  תורה 
ומדברים,  אומרים  הם  מה  לשמוע  לא  הקשר!  את 
שזה מראה שאנחנו כן מחשיבים אותם למשהו, אלא 

להראות שאין לנו שום קשר איתם!
מהעבודה  חלק  וזה  רוצים,  שהם  מה  כל  וכמובן 
להראות  אחי",  "מיד  לנו  לעשות  עכשיו,  שלהם 
אלינו  בואו  אצלם,  תורה  לשמור  יכולים  שכביכול 
לכם  ניתן  דוכסים,  אתכם  נעשה  יחד,  נתחבר 
תפקידים... ולמעשה כל אחד יודע, שהרצון האמיתי 
שלהם זה לקחת מאיתנו את הטלית, לקחת מאיתנו 
את התפילין, לקחת מאיתנו את הילדים, זה למעשה 
עיקר התשוקה שלהם! אין להם שום דבר אחר! ואיך 
ויש  'מיד עשו',  צורה של  יש  אז  זאת?  עושים  הם 
לי  וכמו שמספרים  'מיד אחי'...  גם צורה של  להם 
שהם מראים שם כאילו הם הולכים עם ציצית, ואולי 
גם יש שם תמונה של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל... גם 
זה מתאים להם! אבל כל המטרה שלהם זה להלחם 

בנו עם הצורה של 'מיד אחי'!
ונחלה  חלק  לנו  שאין  בלבנו  להשריש  צריכים 
יבוא  ואם  מוות!  שנאת  אותנו  שונאים  הם  איתם! 
מישהו ויגיד לי שאני סתם חושד בהם בשקר, ובאמת 
הם רוצים שיהיה לנו טוב, כי יש לנו ב"ה משפחות 
גדולות, והם דואגים שנוכל לחתן אותם, הוא טועה 
טעות מרה! הלא הם רוצים גם כאלו מחו"ל שיבואו 
מה  והזה, בשביל  הזה  במחנה  טיולים  לעשות  לפה 
להלחם  שרוצים  מפני  ורק  אך   - זאת?  רוצים  הם 
בנו בצורה של 'מיד אחי', זוהי הסיבה היחידה! ואם 
זה מה שהם רוצים, אנחנו יודעים את התפילה של 
יעקב אבינו "ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי 
יצחק  אברהם  בני  אנחנו  הים",  כחול  זרעך  את 
ויעקב, אנחנו שומרי תורה, והיא חיינו. ובע"ה אם 
אנחנו נשמור את עצמינו הקב"ה יעזור באמת שנהיה 
אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך 

ולומדי תורתך לשמה.

רוממות התורה
חיזוק התורה

הרב 
חיים 

מילצקי

כשור וחמור...
המרפא  בעיירת  זיע"א  הגרי"ז  מרן  שהה  כאשר 
לעמבערג,  הרב של  גם  זמן  באותו  היה שם  'קריניצא', 
אחת  פעם  זצ"ל.  ברוידא  לייב  רבי  הגאון  של  חתנו 
בריאותו,  לצורך  העיר  ברחובות  הגרי"ז  מרן  כשטייל 
נתלוה אליו הרב הנ"ל, וחזר בפניו על דבר תורה שאמר 

לבני קהילתו בשבת.
כתוב בריש פרשת וישלח שיעקב אבינו אמר "עם לבן 
למדתי  ולא  מצות שמרתי,  'ותרי"ג  רש"י  ומביא  גרתי" 
ממעשיו הרעים'. ולכאורה קשה האיך היה ביכולתו של 
לבן  והרי  מצוות,  התרי"ג  כל  על  לשמור  אבינו  יעקב 
עת  בכל  היה  ובודאי  הכל,  את  לעקור  ביקש  הארמי 
מפריע ליעקב, כאשר בא להתפלל וללמוד, והיה עומד 
זה  שעל  הוא,  התירוץ  אלא  ולהטרידו?  לבלבלו  עליו 
שכוונתו  וחמור",  שור  לי  "ויהי  באומרו  יעקב  התכוון 
לומר, שלבן היה בעיניו כשור וחמור, שלא התחשב בו 

ולא התפעל ממנו כלל, ולכן לא למד ממעשיו הרעים...
כאשר הלך הלה, אמר מרן הגרי"ז כי אף אמנם שאין 
הוא,  נכון  הדבר  עצם  מקום  מכל  בפסוק  הביאור  זה 
אף  לרשעים,  שהיא  כל  במידה  חשיבות  נותנים  שאם 
בדבר פלוני או בתכונה פלונית שלהם, על כרחו ילמד 
ממעשיהם... כי כאשר מבטלם האדם בליבו לחלוטין, והם 
לא  אזי  וחמור',  כ'שור  ממש,  כבהמות  בעיניו  חשובים 
ילמד האדם מהם מאומה, שכן חשובים הם אצלו כ'שור 

וחמור'.
דעות  בהלכות  הרמב"ם  לדברי  הגרי"ז  מרן  והביא 
)פ"ו ה"א( 'דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו 
ובמעשיו אחר רעיו וחבריו וכו'. ומדגיש הרמב"ם 'רעיו 
נמשך  אינו  וחמור'  'כשור  אצלו  הם  כאשר  כי  וחבריו', 
אחריהם. )עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמוד קסח(

כעובד כוכבים או כתלמיד חכם?
זצוק"ל  בהגאון רבי אייזיל חריף מסלונים  היה  מעשה 
שביקר אצלו אחד מהרבנים המתחדשים שבאותו תקופה, 
מובהק  חכם  תלמיד  הוא  שאורחו  אייזיק  רבי  והתרשם 
אך אינו ירא שמים כלל... אמר רבי אייזיק לאורח: על 
הכתוב בפרשת וישלח "ויאבק איש עמו" מצינו בגמרא 
או כתלמיד חכם  לו  נדמה  כוכבים  'כעובד  דעות,  שתי 
נדמה לו'. ויש מקום לתמוה, כיצד אפשר להציג את שרו 

של עשיו בשתי דמויות השונות כל כך זו מזו?
אולם, המשיך רבי אייזיק בחיוך ואמר, לאחר שהכרתי 
לגמרי  לי  נתיישבה  שקיימנו  הארוכה  בשיחה  אותך 
התמיהה שהבעתי זה עתה, שכן אני רואה, שאפשר ובגוף 
'תלמיד  לצד  כוכבים'  'עובד  זה,  לצד  זה  מצויים  אחד 

חכם', ואין האחד דוחק את רעהו כלל ממקומו...

כל חד וחד יפייס על נפשו!
שח מרן הגרמ"ד הלוי סאלוויציק שליט"א: כאשר שהה 
מרן הגרי"ז זיע"א בוילנא בזמן המלחמה, הביא את דברי 
עיניו  יעקב  "וישא  הפסוק  על  בפרשתינו  רבה  המדרש 
וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש": "א"ר לוי 
ארי הוה כעס על הבהמה והחיה, אמרינן מאן אזיל ומפייס 
יתיה, אמר להון הדין תעלא אתון להכא, דאנא ידע תלת 
מאה מתלין ואנא מפייס יתיה, אמרין ליה אגומין)כן יהיה 
בל' יון( הלך ציבחר וקם ליה. אמרין ליה מה דין, אמר 
)יש  ברכאן  אית במאתן  ליה  אמרין  אנשית מאה,  להון 
א"ל  דין,  מה  ליה  אמרין  ליה,  וקם  ציבחר  הלך  תקוה( 
אנשית אף מאה, א"ל אף במאה ברכאן, וכיון דמטא תמן 
אמר אנשית כולהון, אלא כל חד וחד יפייס על נפשו. כך 
יעקב אבינו, רבי יהודה בר סימון אמר, יש בי כח לערוך 
תפילה, ר' לוי אמר יש בי כח לערוך מלחמה, וכיון דמסא 
דכוותא  ואיניש  איניש  כל  אמר,  וגו',  הילדים  את  ויחץ 

תקום ליה" ע"כ.
אבינו  יעקב  חשב  דבתחילה  המדרש,  מדברי  ומבואר 
שיש לו עצות נגד עשיו, "מלחמה", "דורון", "תפילה", 
אולם כאשר הגיעו הדברים לידי מעשה, היינו כשהגיע 
עשיו, ראה יעקב שאין לו שום הצלה, אלא כל אחד ואחד 

בפני עצמו...
לבנים",  סימן  ד"מעשה אבות  ואמר  הגרי"ז  מרן  סיים 
איך  וחשבונות  עצות  שום  יהיה  שלא  זמן  עוד  שיגיע 
להנצל, וכל מה שחשבנו שאלו הם עצות טובות, יתבטלו, 
ואפילו יום תפילה ביחד אי אפשר לעשות... "אלא כל 
חד וחד יפייס על נפשו", ורק "עזרי מעם ה׳ עושה שמים 
וארץ", ואין שום עצה... )עובדות והנהגות לבית בריסק 

ח"א עמוד כו(

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

שפירא


