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עמו  ילחם  עשו  אמר שאם  לא  אבינו  יעקב 
אחד מחנה  עשו  שיהרוג  בוודאי  אז 

והי' המחנה  יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו  "ויאמר אם 
הפסוק  שכוונת  הרמב"ן  וכתב  ט).  (לב  לפליטה"  הנשאר 
ינצל  "שאולי"  הוא  לפליטה"  הנשאר  המחנה  "והי  באומרו 
אחד  שמחנה  בוודאות  אמר  לא  שיעקב  דהיינו  הנשאר  המחנה 
ינצל אלא אמר יעקב את זה בגדר של ספק "כי בהכותו האחד 
או  [של עשו]  או תשוב חמתו  יברחו האחרים,  [פ' מחנה אחד] 

הרמב"ן). (לשון  השם"  הצלה מאת  להם  תבוא 

כרחו,  על  לפליטה.  הנשאר  המחנה  "והי'  כתב  רש"י  אולם 
רש"י]  דברי  את  לבאר  שכתב  מה  ברמב"ן  [וע'  עמו"  אלחם  כי 
הרי מבואר מדברי רש"י שיעקב אבינו סבר שאם הוא ילחם עם 

עשו. מידי  את משפחתו  להציל  יצליח  שהוא  בוודאי  אז  עשו 

אחד  תנצל  שבגללה  שהסיבה  משמע  רש"י  שמדברי  והיינו 
כנגד  בשבילם  ילחם  אבינו  שיעקב  זה  מכח  הוא  המחנות  מן 
זה  בדבר  בטוח  הי'  אבינו  שיעקב  רש"י  ומפרש  הרשע  עשו 
ואמר כן בוודאות שכיון שהוא ילחם עם עשו לכן בוודאי תנצל 

עשו. מידיו של  מחנה אחת 

הוא  שאם  סבר  אבינו  יעקב  אם  שהרי  ביאור  צריך  זה  ודבר 
אמר  למה  א"כ  כנגדו  יצליח  שהוא  בוודאי  אז  עשו  עם  ילחם 
יעקב שהוא רק יצליח להציל מחנה אחד ולא אמר יעקב שעי"ז 

המחנות. שתי  את  להציל  יצליח  הוא  עשו  עם  ילחם  שהוא 

ליעקב,  שהודיעו  שלפי  מבאר  ח-ט)  (לב  האוה"ח  והנה 
הוא  האמת  מ"מ  אהבה  של  פנים  לו  מראה  שעשו  שאע"פ 
שעשו עדיין שונא אותו בלבו לפיכך נסתפק יעקב אבינו באיזה 

הרשע. עשו  פני  את  לקבל  ולמשפחתו  לו  ראוי  וצורה  אופן 

אפילו  א"כ  קרב  כלי  יחגרו  יעקב  של  המחנה  כל  אם  שהרי 
אם אין כוונת עשו להרע ליעקב מ"מ כשיראה עשו אותם שהם 
דורש  שיעקב  בלבו  עשו  יחשוב  שעי"ז  הרי  למלחמה  מוכנים 
ליעקב  ולהרע  להלחם  חדשה  שנאה  בעשו  ותתעורר  רעתו 
א"כ  למלחמה  יתכונן  לא  יעקב  אם  שני  מצד  אולם  ומשפחתו. 
ועי"ז  עמו  להלחם  כדי  הוא  ליעקב  בהליכתו  עשו  כוונת  שמא 
יצליח  ח"ו  אז  זיין  כלי  שום  ומשפחתו  יעקב  בידי  יהא  שלא 

אותם. להרוג  עשו 

ולכן חצה יעקב את משפחתו לשני מחנות, המחנה הראשון 
זיין  כלי  שום  בו  חגרו  שלא  המחנה  הי'  עשו  פני  את  שקידם 
אלא הראו לעשו פנים של אהבה וריעות, והמחנה השני שעמד 
מאחור הי' המחנה שבו היו כולם חגורים עם כלי קרב ועומדים 

עשו. נגד  להלחם  מוכנים 

המחנה  עם  להלחם  עשו  יתחיל  שאם  יעקב  אמר  ולפיכך 
ומוכן  יקום המחנה השני - שהי' חגור עם כלי קרב  הראשון אז 

השני. המחנה  תנצל  ועי"ז  עשו  נגד  וילחם  למלחמה, 

ימלט  הראשון  מחנה  שגם  "ואולי  וכותב  האוה"ח  ומסיים 
יבוא  "אם  באומר  יעקב  כוונת  היתה  שלא  דהיינו  יכלהו"  לבל 
להרוג  יצליח  בוודאי  שעשו  והכהו"  האחת  המחנה  אל  עשו 

שאם  היתה  יעקב  כוונת  אלא  הראשון  המחנה  כל  את  ולכלות 
עשו ילחם עם המחנה הראשון אז מסתמא תהא לעשו הצלחה 
קרב,  כלי  שום  הראשון  למחנה  שאין  כיון  כנגדם  במלחמתו 
אולם בוודאי קיימת אפשרות שהמחנה השני - שיקום להלחם 
נגד עשו, יצליח להציל את חלק מן האנשים שבמחנה הראשון.

ולפי"ד האוה"ח אפשר להבין את דברי רש"י, שכוונת רש"י 
בוודאי  השני  שהמחנה  רש"י  כתב  ולכן  האוה"ח  כמוש"כ  הוא 
כנ"ל  הוא  הדברים  וביאור  עשו.  נגד  עמהם  ילחם  יעקב  כי  ינצל 
חגרו  ולא  למלחמה  עצמו  הכין  לא  הראשון  שהמחנה  שלפי 
שתי  עם  ביחד  ילחם  שהוא  יעקב  אמר  לא  לכן  קרב  כלי  שום 

קרב. כלי  שום  הראשון  למחנה  הי'  כיון שלא  המחנות 

[שד'  בטוח  הי'  שיעקב  מבואר  [ורש"י]  האוה"ח  ומדברי 
ולכן  עשו  נגד  במלחמתו  יצליח  ו]שהוא  במלחמתו  לו  יסייע 
לפליטה  ישאר  בוודאי  עשו  נגד  שילחם  שהמחנה  יעקב  אמר 
חלק  את  עשו  יהרוג  שמא  יעקב  פחד  שבגללה  הסיבה  וכל 
היו  שלא  המשפחה  של  חלק  אותו  לענין  רק  הי'  ממשפחתו 

עשו. נגד  להלחם  מוכנים  היו  ולא  קרב  בכלי  חגורים 

חגר  האם  והוא,  ביאור  טעונה  עדיין  אחת  ונקודה  [הערה. 
יעקב בעצמו כלי קרב או לא ועיין. ואציין שהביאור הנ"ל בדברי 

ודו"ק]. ואכמ"ל  ברש"י  הרמב"ן  כביאורו של  דלא  הוא  רש"י 

"פניאל" המקום  את שם  יעקב  קרא  למה 

פנים  אלוקים  ראיתי  כי  פניאל  המקום  שם  יעקב  "ויקרא 
הי'  הפסוק  דברי  ומפשטות  לא).  (לב  נפשי"  ותנצל  פנים  אל 
לא מת  זה שהוא  בגלל  ההוא  למקום  קרא שם  משמע שיעקב 
לאשתו  מנוח  כן  שאמר  שמצינו  וכמו  ד',  מלאך  את  בראותו 
[פ'  אלוקים  כי  נמות  מות  אשתו  אל  מנוח  "ויאמר  וכמוש"כ 
של  הנס  גודל  על  לאות  ולכן  כב).  יג  (שופטים  ראינו"  מלאך] 
"כי ראיתי אלוקים כו' ותנצל נפשי", בחר יעקב לקרוא את שם 

"פניאל". ההוא  המקום 

דבר  זה  אין  שהרי  זה  על  מתמיה  (שם)  האוה"ח  אולם 
לו  נתגלו  ולא מת שהרי כבר  ד'  חידוש שיעקב פגש את מלאך 
אלוקים"  מלאכי  בו  "ויפגעו  וכמוש"כ  אלוקים  מלאכי  מקודם 
מהו  וא"כ  ממש  מלאכים  היו  שהם  והאוה"ח  ופרש"י  ב)  (לב 
עם  נפגש  שהוא  עי"ז  מת  לא  אבינו  שיעקב  בזה  והנס  החידוש 
שם  על  ההוא  למקום  שם  לקרוא  יעקב  בחר  ולמה   - ד'  מלאך 

נפשי". ותנצל  כו'  אלוקים  ראיתי  "כי  זה של  דבר 

קרא  שיעקב  לומר  הפסוק  כוונת  שאין  האוה"ח  מבאר  ולכן 
למקום ההוא "פניאל" על שם דבר זה שהוא לא מת באמצעות 
למקום  יעקב  קרא  שלא  דהיינו  ד'  מלאך  עם  לו  שהי'  הפגישה 
אלא  נפשי"  ותנצל  כו'  אלוקים  ראיתי  "כי  בגלל  פניאל  ההוא 
שהוא  זה  משום  הוא  פניאל  ההוא  למקום  יעקב  שקרא  הטעם 

נפשי". "ותנצל  ואעפ"כ  פנים"  אל  "פנים  המלאך  את  ראה 

והביאור בזה הוא שיעקב קרא למקום ההוא פניאל על שם 
הי'  בוודאי  וזה  נפשי",  "ותנצל  ד'  מלאך  עם  "נלחם"  שהוא  זה 
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ולכן  ד'  מלאך  על  ולהתגבר  להלחם  אדם  בן  שיצליח  פלא  דבר 
על שם ההצלחה הזאת קרא יעקב לשם המקום ההוא "פניאל".

לא  התמיה  טעם  וגו'.  פנים  אל  "פנים  האוה"ח  לשון  וזה 
"ראה"  שהוא  בזה  והחידוש  הפלא  שאין  [היינו  מלאך  שראה 
את מלאך ד' וכמו שמשמע מפשטות לשון הפסוק] והלא נגלה 
שלחם  זה]  הוא  והפלא  [החידוש  אלא  האלוקים  קודם  אליו 
והוא אומרו "פנים אל פנים"  עם המלאך [והתגבר עליו]  [יעקב] 

פנים". נתראה  ח)  יד  ב'־  (מלכים  אומרו  דרך  על  מלחמה  לשון 

למות אנשי שכם  נתחייבו  למה 

חרבו  איש  כו'  יעקב  בני  שני  ויקחו  כו'  השלישי  ביום  "ויהי 
חרב"  לפי  הרגו  בנו  שכם  ואת  חמור  ואת  זכר.  כל  ויהרגו  כו' 
(לד כה-כו). ושואל האוה"ח (שם) מאיזה טעם הותר להם לבני 

מיתה. נתחייב  שכם  רק  והרי  שכם  אנשי  כל  את  להרוג  יעקב 

נתחייבו  לא  שבאמת  הראשון)  (באופן  האוה"ח  ומתרץ 
דינה  של  המעשה  מצד  מיתה,  של  בעונש  להיענש  שכם  אנשי 
נכנסו  כשהם  אותם  להרוג  ולוי  שמעון  כוונת  היתה  לא  ולכן 
ולוי הי'  ובאו לתוך העיר של שכם אלא כל המטרה של שמעון 

בעצמו. שכם  את  רק  להרוג 

הותר  לכן  שכם  על  להגן  עמדו  העיר  אנשי  שכל  כיון  אולם 
לבני יעקב להרוג אותם מדין רודף ולפיכך הקדים הפסוק לומר 
את הריגת אנשי שכם לפני הריגתו של שכם בעצמו, לפי שרק 
יכולים להגיע אל מקומו  עי"ז שנהרגו אנשי שכם היו בני יעקב 

אותו. ולהרוג  שכם  של 

וז"ל האוה"ח "אכן הנה בני יעקב לא הי' בדעתם להרוג אלא 
לבל  כנגדם  בפרץ  לעמוד  רצו  העיר  בני  שכל  אלא  עבירה  בעל 
"ויהרגו  והוא אומרו  יהרגו מלכם, אשר על כן הרגום מדין רודף, 
את  הרגו  שהם  לומר  הפסוק  הקדים  שלפיכך  [היינו  זכר"  כל 
שכם]  את  הרגו  שהם  הפסוק  אומר  אח"כ  ורק  העיר  אנשי  כל 
ובזה השיגו להרוג את חמור ואת שכם, וזולת זה לא היו יכולים 

מיתה". להם  מהמחוייבים  נקם  לנקום 

מחוייבים  היו  שכם  אנשי  גם  שבאמת  האוה"ח  מתרץ  ועוד 
לגזול  בעזר שכם  היו  "לצד שהם  דינה  מיתה מצד המעשה של 
דהיינו  האוה"ח)  (לשון  הגזל"  על  מיתה  מחוייבים  נח  ובני  דינה 
גזילת דינה לכן גם הם נתחייבו  שלפי שהם סייעו לשכם בענין 

הגזל. על  מיתה  חייב  נח  שבן  כיון  מיתה 

עניים" בני  מה  מפני  תורה  "אמרה 

אומרם  דרך  על  הכתוב  "ירמוז  כז)  (לו  האוה"ח  כתב  הנה 
[פ' התורה שאלה את ד' יתברך]  (ילקוט משלי ב') אמרה תורה 
[היינו למה אין ללומדי תורה פרנסה טובה]  בני עניים  מפני מה 

[עד  אמלא  ואוצרותיהם  יש  אוהבי  להנחיל  הקב"ה  לה  אמר 
המדרש]  כוונת  את  האוה"ח  ומפרש  המדרש  דברי  הוא  כאן 
בעולם  אוצרם  ירבה  הזה  בעולם  יסוריהן  באמצעות  כי  פירוש 
צריכין  הניצחי  בטוב  אוצר  לאצור  שחפצים  אותם  [כי]  כו'  הבא 
נקנה  בגמ' שעוה"ב  [וכמו שמבואר  יסורים"  לסבול  הזה  בעולם 

ודו"ק]. ג'  פסוק  סוף  ו'  פרק  לעיל  האוה"ח  וכ"כ  ביסורין, 

להלומדי  היינו   - לאוהבי"  "להנחיל  ד'  שרוצה  שלפי  והיינו 
תורה, "יש" היינו את העונג הניצחי הנמצא בשלש מאות ועשר 
עולמות רוחניים ["יש" הוא בגמטריא שלש מאות ועשר] לפיכך 
הם  רוב]  פי  [על  תורה  שהבני  כזה  באופן  עולמו  את  ד'  הנהיג 
עניים כדי שע"י היסורים של עניות יתמלא אוצרם לעולם הבא.

[ויש לשאול על דברי האוה"ח דמאיזה טעם נתייחד ענין זה 
ישראל  לכל  ככה  ד'  עשה  לא  למה  והרי  תורה  להלומדי  דווקא 

מאד. מושלם  באופן  לעוה"ב  לזכות  יוכלו  הם  כדי שגם 

[וכמוש"כ  מה'  חסד  הם  שהיסורים  שלפי  לומר  ואפשר 
יד לה)]  וע"ע באוה"ח (במדבר  י')  האוה"ח (בראשית א א אופן 
לכן רק הבני תורה שהם "אוהבי", זוכים לזה שד' יתחסד עמהם 
את  "כי  הפסוק  שאמר  וכמו  עניות  של  היסורים  את  להם  ויתן 

יוכיח". ד'  יאהב  אשר 

והטעם שהמדרש הנ"ל מגדיר את הלומדי תורה עם התואר 
רש"י  שהביא  הספרי  דברי  פי  על  יתבאר  "אוהבי"  של  הזה 
האלה"  הדברים  "והיו  האהבה  "ומהו  לשונו  וזה  ו)  ו  (דברים 
שכ"כ  [ושו"ר  בדרכיו"  ומדבק  בהקב"ה  מכיר  אתה  כך  שמתוך 

עי"ש]. הנ"ל  המדרש  דברי  בביאור  (פ"ט)  עולם  בשם  הח"ח 

גאון  האי  ר'  בשם  שכתב  מה  דבר  בהעמק  שם  ועיין 
שהאהבה לד' שבא לאדם ע"י ההתבוננות בחכמת הבריאה הוא 

עי"ש. התורה  לימוד  באמצעות  רק 

וזה לשון המהר"ל בחידושי אגדות לנדרים (סב.) "כי האהבה 
[הוא]  אהבה  כל  כי  יתברך  בו  הדביקות  הוא  יתברך  השם  אל 
לימוד  ע"י  אם  כי  שתהי'  אפשר  ואי  בנאהב,  האוהב  דביקות 
עם  תורה  הלומדי  את  המדרש  הגדיר  ולפיכך  מאהבה".  התורה 
להכיר  יכול  תורה  שלומד  מי  רק  כי  "אוהבי"  של  הזה  התואר 

אותו. ולאהוב  בוראו  את 

הגר"א  הח"ח בשם  הענין אצטט את מה שכתב  ולהשלמת 
והתועלת העצומה שמביאה  יסורים  גודל הנחיצות של  על דבר 
שבת  שמירת  בשער  עולם  שם  בספרו  דהנה  לאדם.  היסורים 
איש  מזקן  "ושמעתי  וז"ל  הח"ח  כותב  רביעית)  בהג"ה  (פ"ג 
שאמר  ז"ל  משה  יעקב  ר'  מהרה"ג  בעצמו  ששמע  אמונים 
ורגלינו  ידינו  מצאנו  לא  היסורים  שאלמלא  הגר"א  זקנו  בשם 
ודבריו  בזה  שמאריך  עי"ש  העליון]  בעולם  [היינו  העולם  בזה 

לעינים]. קילורין  הם 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל

חכם לב יקח מצוות, יש אפשרות כעת לנדב או להנציח בהגליון המורחבת שיצא לאור עולם בעז"ה לקראת יומי דחנוכה הבעל"ט


