
  
 וישלח יעקב מלאכי	 לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו	 (ל''ב, ד')

מלאכי� ממש. הנה איתא בחז''ל (בראשית רבה, ע''ד) שס' רבוא  פרש''י
, הרשע מתפחד מעשו כ''כ למה הי' יעקב צ''ע א''כו יעקב.מלאכי� היו ע� 

רא יעקב מאד ויצר לו, הלא הי' עמו מלאכי אש לאלפי� ורבבות יוי וכמ''ש
ויקרא ש�  (ל''ב, ג')נה נאמר בסו� פרשת ויצא הש ועוד צ''עלשמרו מכל צד. 

והנה איתא בירושלמי עירובי� פרש''י שתי מחנות.  –המקו� ההוא מחניי� 
למה  צ''עשאי� מחנה פחות מעשרה, וכא� כתיב מחניי� הרי כא� עשרי�. 

כיו� שהיו ליעקב מספר  י'המהרי''ל דיסקי� זצ''ל פדוקא עשרי� מלאכי�. 
אפרי� ומנשה כראוב� כמ''ש  ,לשני� י''א שבטי�, ויוס� נחשב    עשרי�

הרי י''ב, ויעקב הי' י''ג, ודינה היא י''ד, וארבע נשיו הרי   ושמעו� יהיו לי 
בורה מינקת רבקה שבאה י''ח, ורחל היתה מעוברת ע� בנימי� הרי י''ט, וד

שלח הקב''ה לכל אחד נשי� צדיקי�, ולכ� רי עשרי� אנשי� וה ,לקראתו
 הי' כמ''ש כי מלאכיו יצוה ל" לשמר", וא''כ למה ,ואחד מלא" אחד לשמרו

  .  , הלא הי' לו מלאכי אלקי� לשמרוהרשע מתפחד מעשו יעקב
  

   ויותר יעקב לבו  )ל''ב, כ''ה( על הפסוקוי''ל עפ''י דברי התפארת יהונת� 
ויותר יעקב ''שאפילו המלאכי� שיעקב שלח לעשו הלכו לה�, לכ" כתיב 

וזהו שהוליד הפחד אצל יעקב שראה שכל המלאכי� שהלכו עמו  ''לבדו
להראות לו כי כחו גדול, ואי� צרי"  ,עזבוהו, ובאמת מאת ה' היתה זאת

והמלאכי� ו יעקב נשאר לבדשהטע�  – ה''קוכ� איתא בזו לעזר המלאכי�.
ח יעקב את שרו של עשו בלא סיוע המלאכי�, ויודה נצהוא כדי שיעזבוהו, 

וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' ישעי' שור  .לו על הברכות שברכו אביו
וג� לבדו, ולא בטח לא באנשי�  שעי''ז שויותר יעקב זצ''ל (כליל תפארת)

שנשאר לבדו ובטח רק בהקב''ה, זכה , וע''י לא במלאכי מעלה אשר הי' עמו
להכניע שרו של עשו, וזכה שיהי' לעתיד ונשגב ה' לבדו, היינו שהוא התחיל 

  . אכי''ר ונשגב ה' לבדו   לעשות התיקו� שיהי' לק# יומי� 
  

, שמעשה אבות סימ� לבני�, ומאת ה' היתה זאת שהמלאכי� ילכו וי''ל עוד
דורות העתידי�, שכלל ישראל לא כדי שידעו בניו שג� ב ,ויותר יעקב לבדו

לה� הכח לנצח כנגד אויביה� יהיו אז ראויי� לעזר של מלאכי�, מ''מ יהי' 
אי� לכלל ישראל שו� ש ,עפ''י דברי אבי מורי זצ''ל וי''ל עוד בעצמ�.

עשו שונא את יעקב, וכשיש צרה לישראל רח''ל הוא נשאר ש ,חבירי� בעול�
  על מי להשע� אלא על אבינו שבשמי�. לנו ואי� מי לעזור אותו, ואי�  ,לבדו

  
וישלח יעקב מלאכי	 לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו	 (ל''ב,  ב)

זקני בני אד�. ולא  ממש שלח מלאכי� למהצ''ע    מלאכי� ממש פרש''י ד')
על דר" שמגלגלי� זכות על ידי זכאי (שבת ל''ב) הישמח משה זצ''ל תי' 
  על יד�.ויתכ� יותר סיבת הצלתו 

  
שבאמת וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק זצ''ל (פרי צדיק) 

בוריו ימחנות שפגעו בו מלאכי אלקי�, רק ע''י דהמ היו מלאכי� אלו לא
 כ"נעשו שלוחיו מלאכי� ממש, וכמו אצל הקב''ה מכל דבור נעשה מלא", 

ודרשו במגילה (י''ח)    ל אלקי ישראלל''ג, כ') ויקרא לו קביעקב דכתיב (הי' 
  היו שלוחיו מלאכי� ממש. יויקרא לו ליעקב קל, לכ� דבוריו פעלו ש

  
 (בקול ר	) דברי מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''לוי''ל באופ� אחר, עפ''י 

שזה ותי' שהקשה למה הודיע לנו הפסוק שיעקב שלח לעשו מלאכי� ממש. 
 ,עדיי� עמד ברשעושעשו בא ללמדנו שיש כ''כ רשעות בעול� עד כדי כ" 

ושיש לו מלאכי� ממש,  ,שראה כל הטובה שנעשה ליעקב וגדלות ה' אע''פ
שתמיד צריכי� לשמור על עצמנו שלא לבוא למדרגה  והתורה כתבה ללמדנו

שיעקב שלח מלאכי� ממש לעשו כדי  ולפ''ז י''לזו כיו� שאנו רק בשר וד�. 
  מותו. שיראה גדולתו ויפחד ממנו, דהא שלוחי אד� כ

  
שהנה אצל  עפ''י דברי האגרא דכלה (הרה''ק מדינוב זצ''ל) עוד וי''ל

קרא הכתוב להמלאכי� ''אנשי�'' מפני שהיו רגילי� אצלו כאנשי�  �אברה
שנתראו לפניו איומי�  יו�, משא''כ אצל לוט קרא� ''מלאכי�''מבלי א

ויפגעו בו מלאכי  –ונוראי� במלאכיות, והנה בסו� פרשת ויצא נאמר 
 ,אלקי� קרא� ''מלאכי�'' ולמה תהי' כזאת ליעקב מובחר שבאבות

למד יעקב בודאי מהראוי שלא יתראו לפניו במלאכיות באיו�, ומזה ש
ל''ב, , שהנה לקמ� (יש להביא ראי' לדבריו שצריכי� לו לאיי� על איש אחר.

 יעקב נחשב כלפימבואר ש יפרש''י מלא". הר –) נאמר ויאבק איש עמו כ''ה
הוא כדברי רבינו הנ''ל, כדי איש, וע''כ הטע� שקראו מלאכי� כ רק מלא"

   לאיי� על עשו אחיו. 
  

מוב� הטע� ששלח מלאכי� ממש, שלכאורה צ''ע מי התיר ליעקב ולפ''ז 
להשתמש במלאכי מרו�, וזה שנאמר וישלח יעקב מלאכי� ''לפניו'' ר''ל 

ורא הוא לאיי� על שנתראו לפניו במלאכיות, שמזה למד יעקב שרצו� הב
   עשו אחיו, ולזה התיר לעצמו לשלח� אל עשו.  

  
שהנה  זצ''ל (ייטב לב) הגה''ק מסיגעטוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני 

א� יהרוג את  –) ויירא יעקב מאד ויצר לו ל''ב, ח'פרש''י על הפסוק (
כיו�  –פי' המפרשי�   האחרי�, דהיינו שיעקב לא רצה להרוג את עשו 

. והנה (עיי� בסנהדרי� ל''ט) לצאת ממנו עתידי�ששראה בתוכו נשמות גרי� 
איתא בחז''ל שצורתו של יעקב הי' חקוקה תחת כסא הכבוד, ושופרי' 

יעקב חש ראשו� יציר כפיו של הקב''ה, ודיעקב הי' מעי� שופרי' דאד� ה
יוכל ויעשה גל של עצמות, כי לא  ,עיניובדכאשר פתאו� יראנו עשו יכהו 

לסבול גודל קדושה החופ� על פניו, ולזה נתחכ� יעקב להרגילו מעט מעט 
וישלח אליו מלאכי� תחלה טר� ראותו את פניו, וכאשר ירגיל לראות פני 

אז יהא ביכלתו לראות פני יעקב הגדול מה�,  ,מלאכי� בלבוש דהאי עלמא
ולא  כי גדולי� צדיקי� יותר ממלאכי השרת, שהרי ה� נעשו שלוחי� שלו,

ולא נתבטל במציאות  ,מי שהי' כמוהו ברשעתואריקשה א''כ מפני מה לב� ה
מכח קדושת פניו של יעקב, לזה הקדי� לו תירו# כי ללב� בא יעקב פלג גופא 

ואז לא הי' לו תואר פניו שיש לו עתה, בלא אשה, ובלא בני� ה� שבטי קא, 
עשיו, וג� כי חזי שהי' בבית לב� עשרי� שנה ושמר תרי''ג מצות ולא למד ממ

לאצטרופי' לי' זכות י''ב שבטיו, ולכ� מאז כאשר גר אתו ונתאחר ש�, 
הורגל לב� לאט לאט לסבול קדושתו ולא נתבטל, משא''כ עשו שלא ראה 

והוא יושב במקו� טומאה אר# חש" ואפלה,  ,אותו מיו� ברחו לבית לב�
אכי� א� פתאו� יראנו יתבטל ממציאותו, ולזה הוכרח לשלוח לו מל

   כדי שאחר זה תהי' ביכלתו לקבל פני יעקב בקדושתו.  ,תחלה
  
) ויפגעו ל''ב, ב'דזה שנאמר סו� פרשת ויצא (''ק והי''ל עוד עפ''י דברי הזו

אותו ונטל ממנו כל  ועניששהמלאכי� ה בו מלאכי אלקי� ר''ל בלב�, דהיינו
מטע� זה המלאכי�  חשוב כמת. ואוליועני שנעשה  עד כדי כ" ממונו,
דהיינו לא עזבוהו מצד  , כמ''ש ויותר יעקב לבדו,יעקב אבינול עזבוהו
 כי� ינקו� בעשו ויהרוג אותואאלא יעקב שלח�, שחשב דאולי המל ,עצמ�

 ,(וכ" הי' כפרש''י (ל''ג, ח') כתות של מלאכי� פגע את לב� וענישכמו שה
שהיו דוחפי� אותו ואת אנשיו, ואומרי� לה� של מי את�, וה� אומרי� 

ב�  ,שו, וה� אומרי� הכו הכו, ואלו אומרי� הניחו בנו של יצחקלה� של ע
ולא היו משגיחי� עליו, אחיו של יעקב הוא אומרי� לה�  ,בנו של אברה�

שראה בתוכו נשמות גרי�  כיו� ,ויעקב לא רצה להרגו א''כ משלנו את�)
  . לצאת ממנו עתידי�ש
  
ע�    פרש''יו')  –) ע	 לב� גרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור (ל''ב, ה' ג

סמיכות צ''ע  ולא למדתי ממעשיו הרעי�. לב� גרתי ותרי''ג מצוות שמרתי
לאיזו תכלית כוו� יעקב כששלח לעשו לומר שיש לו ועוד צ''ע הפסוקי�. 

שיש לו עושר ר על הא אדרבה זה יגרו� שעשו ישנאהו ביות שור וחמור וכו'
  רש''י מה שכתב בזה. ונכסי�, ועיי� פ

  
שכוונת יעקב היתה להוכיח לעשו שתרי''ג מצוות שמר ולא למד  וי''ל

ממעשיו הרעי�, והראי' הוא שאע''פ שיש לי שור וחמור וכו' אני מכניע את 
ומדת ענוה באה רק משמירת המצוות, וכמו שכתוב עקב ענוה עצמי לפני", 

  שיר יענה עזות.יראת ה', ואדרבה ע
  

שור וחמור עבד שלכאורה יש לדקדק הלשו� המאור ושמש תי' באופ� אחר, 
 �רש''י שכ� דר" בני אד� לקראות לשור שפושפחה הכל בלשו� יחיד, וא

דהנה ותי' אמנ� אצל עבדי� ושפחות לא מצינו כ�.  ,וחמור בלשו� יחיד
ו� אחר שלא לרד   שורש ותכלית גדול לעבודת הש� הוא מדת הסתפקות

המותרות, וכל זמ� שאד� רוד� אחר המותרות ה� באכילה ושתי' וה� בשאר 
 התכלית האמיתי, והנה יצחק אבינו ביר" את התאוות קשה לו לבוא לידי

דהיינו , ולפי דעת עשו הי' הכל כפשוטו יעקב מטל השמי� ומשמני האר#,
'ז כאשר מאמיני� רוב ההמו� שעוה' ,עיקר הברכות היו בצרכי עוה''ז

ותענוגיו ההבלי� ה� העיקר, לקב# הו� רב ולהיות חשוב בעול�, ע''כ קנא 
כי באמת דרשו חז''ל כל  ,את יעקב, אמנ� יעקב לא עשה זאת לעיקר

הברכות על דרכי� פנימיי�, ע''כ שלח לו לא נעשיתי שר וחשוב ר''ל איני 
ואי� לי תענוג  ,כי אי� לי צור" בכל זאת ,מחזיק את עצמי לשו� שר וחשוב

  ר''ל עבורי די בשור אחד וחמור אחד ועבד אחד.   ויהי לי שור וחמור מזה, 
  

  

 

פרשת 
  וישלח

  ''זעתש
  לפ''ק



והוא ששלח יעקב לעשו דאי� ל" מה    ויסוד גדול דבר חדש נראה מדבריו
שעיקר היסוד של הברכות הוא בעניני רוחניי� ולא  ,להתקנאות אצלי

ייע את האד� בדברי� גשמיי�, וכל התועלת של הגשמי הוא רק כדי לס
 בהמות שיש לי ה� רק כמו בהמה אחד,לקנות שלימות בהרוחני, ולכ� כל ה

 ,מוד גדול שכ� צרי" להיות אצל כל ב� תורה שהעיקר הוא הרוחנייוהוא ל
  רק כמו שור אחד. רי" להיות חשוב בעיניווכל הכס� והרכוש שיש לו צ

  
רה אלא על גבור אי� השכינה שוע''פ הגמ' נדרי� (ל''ח) וי''ל באופ� אחר, 

יעקב היתה לומר שכיו� דתרי''ג מצוות שמרתי, וג�  ועשיר, וכוונתחכ� עניו 
  יש לי עושר ונכסי�, לכ� לא תוכל לשלוט עלי, לפי שהשכינה שורה עלי.

  
ר''י אמר כל המקיי� והוא ע''פ המשנה באבות (ד', י''א)  וי''ל באופ� אחר,

אמר יעקב שהסיבה שזכיתי לכ�    מעושראת התורה מעוני סופו לקיימה 
לעשירות אינה בשביל הברכות שברכני אבי, אלא בשביל התרי''ג מצוות 

  , וזה גר� לי עושר ונכסי�.בבית לב� כשהייתי עני ,ששמרתי
  

דברי עפ''י האור גדליהו (הרה''ג ר' גדלי' שארר זצ''ל) תי' באופ� אחר, 
שכל מיני בהמה ששלח יעקב לעשו יש בה� עני� של  ,המש" חכמה זצ''ל

עבד וראשית הגז.  בכור –צא� פטר חמור.  –חמור בכור.  –שור קדושה, 
את� קוני� מה� ומכניסי� אות� לקדושה, שחייבי� במצוות  –ושפחה 

ותרי''ג מצוות  – ע� לב� גרתיכאשה. וזהו המש" הפסוקי� שאמר יעקב 
  ממונו הכניס קדושה.שבכל מאודו היינו  –שמרתי 

  
חמורו של ר' פינחס ב� יאיר שמר את  וי''ל עוד עפ''י הגמ' בחולי� (ז')

 ,תרי''ג מצוות שמרתיהתורה ולא אכל אפילו דמאי, וזהו כוונת יעקב אבינו 
כ"  ,ולכ� אי� ל" להתקנאות על הרכוש שלי, שכמו שאני שומר את התורה

התורה, ואי� ל" רצו� בממו� כזה. ולפ''ז בהמות ועבדי� שלי שומרי� את 
ולא הזכיר האבני� טובות ויהי לי שור וחמור, מדויק שיעקב אמר לו 

ומרגליות שהיו לו (דהא מבואר במדרש לקמ� על הפסוק ויקח מ� הבא בידו 
  על זה ודאי שיי" קנאה.ש שהיו לו אבני� טובות ומרגליות)   מנחה

  
לעשו לומר שיש לי שור  יעקב כששלחלאיזו תכלית כוו�  מה שהקשינוו

 .הא אדרבה זה יגרו� שעשו ישנאהו ביותר על שיש לו עושר ונכסי� וחמור,
''אדני'' והוא ''עבדו'' כמו שאמר ''כה אדרבה כיו� שיעקב קרא עשו ש י''לו

עשו הבעלי� על  'י, ולכ� האמר עבד" יעקב'' ויש כלל מה שקנה עבד קנה רבו
נכסי� יגרו� שעשו יאהבהו ביותר, כל רכושו, וממילא זה שיש לו הרבה 

  יותר.בע''י ריבוי הנכסי� של יעקב יתעשר עשו ש
  

כוונת יעקב במה  ה פיינשטיי� זצ''ל (בקול ר	) פי'מר� הרה''ג ר' מש
נתקיימו הברכות, אבל הוא שודאי  ,לב� גרתי ולא למדתי ממעשיו שאמר ע�

כיו� שהייתי אצל לב� ולא למדתי ממעשיו,  ,הברכות לא שיי" רק אצליקיו� 
רק לקיו�  צרי" אני, ועניני הגש� משו� שהעיקר אצלי רק התורה ומצות

ח כל מה שאצטר", וכדאמר יהיה לי ברויוש ,החיי� שלא אצטר" לאחרי�
פרש''י שהוא כדי ספוקי, ולכ� יכולי� לומר שנתקיימו בי    יש לי כל     יעקב

ואינ" מסתפק במה שיהיה  ,הברכות, אבל לגב" שכל החיי� הוא חיי עוה''ז
פרש''י הרבה יותר מכדי ספוקי ורצונו    יש לי רב  ל" כל צרכ" וכדאמר 

 ל" שא� א� יהיה ,לבלוע כל העול�, הרי לא שיי" שיתקיימו ב" כל הברכות
כיו� שיש עוד יותר בעול�  ,לא יהיה ל" קורת רוח ,יר" יצחקככל מה שב

. י אי� רצונ" בברכות כאלו של יצחקלכ� אי� ל" להקפיד כ אצל אחרי�,
" ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי ל" אשר ל) ל''ג, ט'(הפסוק כוונת  ולפ''ז י''ל

המש" דבריו דכיו� דיש לו רב ממילא  צ''עפרש''י כא� הודה על הברכות.   
הא יש כלל דמי שיש לו מנה רצה מאתי�. ה על הברכות, אדרבה הוא הוד
, אי� לו וכיו� שהוא כל פע� רוצה יותר ,עשו הסכי� לדברי יעקבש אלא י''ל

  זהו גופא סתירה לברכות של יצחק.שייכות לברכת יצחק, ש
  
 )ל''ב, י''ד( ויקח מ� הבא בידו מנחה לעשו אחיוויל� ש	 בלילה ההוא ) ד
 ,אחד שבא לו מלב� ,שני מיני בהמותשהי' ליעקב  פי'תפארת יהונת� ה

כדכתיב ויפרו# האיש וגו' ומזה שבא לו מלב� לא  ,והשני מה שלקח מאחרי�

רש''י , ולכ" לקח מהבא בידו כפהי' רוצה לשלוח לעשו, כי נעשו בה� נסי�
  היינו מאות� שלקח מאחרי� שלא נעשה בה� נס.  ,ברשותו –מלת בידו 

  
מ� הבא בידו ר''ל מ� הבא בידו אבני�    דרשו במדרשהנה ש אבל צ''ע

   כתיב אחריואבל משמעות הפסוק לא משמע כ�, דהא  ,טובות ומרגליות
משמע דקאי אדלעיל אויקח מ� ש ,ולא כתיב ועזי� מאתי� ,עזי� מאתי�
שהבהמות ששלח לו היו גודל הער" כמו אבני� טובות  תי'והבא בידו. 
  ומרגליות.  

  
 ,עזי� מאתי�   בהמות כמו שכתובשודאי לא שלח רק אחר, וי''ל באופ� 

וזה שכתב המדרש אבני� טובות ומרגליות ר''ל ששלח בהמות שיכול 
כמו שיכול ליהנות מ� אבני� טובות ומרגליות, ולכ� לא שלח  ,ליהנות מה�

לו רק בהמות שקנה מאחרי� וכמו שכתב התפארת יהונת� הנ''ל, שאע''פ 
והיו שומרי� את התורה כמו  ,מות של יעקב אבינושעד זמ� הזה היו הבה

חמורו של ר' פנחס ב� יאיר, אבל עכשיו שנות� אות� במתנה לעשו שוב לא 
ויכול עשו ליהנות מה�, אבל הבהמות שנבראו ע''י נסי�  ,יהיו עוד בהמותיו

דאי בהמות כאלו אפילו לאחר הייליגע בהמות, ובו –היו בהמות קדושות 
  ואי� לעשו שו� הנאה מה�.  ,במתנה לעשו יהיו שומרי� את התורה שיתנו

   
בהמות יעקב לא רצו להיות מנחה הנה ש    כתב דבר פלאבאר מי	 חיי	 ה

ולמה אני נבחרת להיות נשלחה ממחנה צדיקו של    וכל אחד אמרה ,לעשו
עול� לעשו הרשע, וכמו שמצינו באליהו בהר הכרמל שלא רצה פר הנבחר 

שכש� שיתקדש ש''ש   , עד שלחש לו אליהו באזנו ת נקרב לע''זלבעל להיו
כת עד שלקח כ לא רצה ללע''י הפר הנבחר לשמי� כ� יתקדש על יד", ואעפ''

קב ליקח� כא� הוצר" יע לנביאי הבעל, וכמו כ� סרובידו ומ אליהו אותו
וזה אומרו מ� הבא בידו כלומר שלקח� בידו  בידו ולמסר� למנחה לעשו,

(הנצי''ב כתב שהטע� שיעקב לא נת� לעשו עבדי�  מוליכי המנחה.ומסר� ל
מ� המצוות  �לגוי שמפקיע שפחות כיו� שאסור למכור ולית� אות�ו

  )  כדאיתא בגיטי� (מ''ג)
  

ויאמר יעקב אל נא א� נא מצאתי ח�  ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק (ל''ג, י')
ולדברינו צ''ע שמלת ''מידי'' מיותר. שלכאורה  –מנחתי מידי  חתבעיני" ולק

לית� מתנה זו לעשו, שהי' צרי"  לו קלכ''כ שיעקב מרמז לעשו שלא הי'  י''ל
לית� בפועל ממש הבהמות להולכי המתנה למסר� לו, לכ� ביקש שיקבל 

  אותו ממנו. 
  

קח נא את ברכתי וגו' ויפצר בו ויקח (ל''ג, י''א) צ''ע  עפ''י הפסוק וי''ל עוד
שלא הפציר יעקב בעשו לקבל המתנות בשביל  וי''ל .ציר בו כל כ"למה הפ

עצמו אלא בשביל זרעו, והוא ע''פ הרמב''� (בריש הפרשה) נכתבה הפרשה 
הזאת להודיע כי הציל הקב''ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, ויש בה עוד 
רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו ע� עשו אחיו יארע לנו תמיד ע� בני 

דרכו של צדיק שנזמי� עצמנו לשלשת הדברי� עשו, וראוי לנו לאחז ב
 .ולהצלה בדר" מלחמה לברוח ולהנצל ,ולדורו� ,שהזמי� הוא עצמו, לתפלה

שג� מתנות אלו שרצה יעקב לית� לעשו אחרי שעשו שלו� הוא  ולפ''ז י''ל
ג''כ בכלל דבריו, וממילא א� שליעקב היה די שיאמר לו ''אחי יהי ל" אשר 

המתנה, אבל חש יעקב לתקנת דורות העתידי�,  ל"'' אפילו מבלי לקבל
שא� לא יתנו לבני עשו מתנות לבסו� יהיו ברוגז על כלל ישראל, וממילא 
''ויפצר בו'' לקחת, וג� שיוקבע אצל בני עשו שיעשו טובות לבני יעקב עבור 

עי''ז ד זהו מה שאמר יעקב לבהמותיו,ד ולדברינו הנ''ל י''לנתינת מתנות. 
דורות תועלת גדולה להצלת בנ''י ב הי' מזהת במתנה, שולע נמסרי� שאת�

  . וכ" הי' מבני עשו, העתידי�
  

שפי' כוונת  וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הגה''ק מסיגעט זצ''ל (ייטב לב)
הפסוק (ל''ג, י') ויאמר יעקב אל נא ר''ל לא על עתה אני מבקש שתקח 

כי א� להיות פועל על העתיד, ע''כ אני מבקש א� נא מצאתי ח�  ,מנחתי
כי ע''כ ראיתי פני" וגו' למע� ותרצני לעתיד  ,בעיני" ולקחת מנחתי מידי

  בדורות העתידי�.  
  
  
  

  
בדילו במוצאי שבת, פע	 אחת שבת הבעש''ט זצ''ל בעיר בראדי, והיו ש	 שני רבני	 גדולי	 המתנגדי	 לו, לאחר ששני הרבני	 כבר ה   להיות לע	 אחד 

וד אמרו זה אל זה, בואו ונל� אל ר' ישראל הרבי של החסידי	, לראות במה עוסק במוצאי שבת אחר הבדלה, כשבאו לש	 מצאו להבעש''ט ותלמידיו ע
יש אני שיש כא� פתאו	 נתעורר הבעש''ט ואמר מרג יושבי	 בסעודה השלישית שרי	 זמירות בדביקות , עמדו שני הרבני	 מ� הצד וחייכו בחשאי,

נביא אני, א�  מלגלגי	 עלינו, אמר אחד מ� הרבני	 וכי מניי� דבר זה למר, וכי שיי� שיש להבעש''ט רוח הקודש, החזיר לו הבעש''ט, לא נביא אני, ולא ב�
  העני� הוא שהאוהב את חבירו באמת ובלב תמי	, הריהו נעשה עמו לאיש אחד, ויודע את מחשבתו כמו את מחשבת עצמו. 

  
פע	 אחת השאגת ארי' זצ''ל נסע בעגלה, ובבוא	 לדר� הידוע להיות בחזקת סכנה מרוצחי	 ולסטי	, פחד הבעל    כי על כ� ראיתי פני� כראות פני אלקי	 

לו ממה לפחד, וכ� הי', השאגת ארי' התיישב  עגלה להמשי� בדרכו, ואז אמר לו השאגת ארי' שהוא יתיישב לצדו עטו! בטליתו ובתפילי� שלו, ואז אי�
גת בצד הבעל עגלה עטו! בטליתו ובתפילי� שלו, ולתמהונו של הבעל עגלה המשיכו בדרכ	 ללא כל הפרעה. וכאשר הגיעו לסו! הנסיעה הסביר לו השא

רא עלי� ויראו ממ� תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו ארי' שמה שעשה הוא ע''פ מה שדרשו חז''ל בגמ' (ברכות ו') וראו כל עמי האר" וגו' כי ש	 ה' נק
ות, תפילי� שבראש. והנה כאשר שוב יצא לו להבעל עגלה צור� לנסוע באותו הדר� לא פחד יותר, שהרי כבר למד מהשאגת ארי' את העצה מה עליו לעש

סטי	 ובדוחק רב יצא חי ממכותיה	, ויהי כאשר נפגש שוב ובלב שקט התעט! בטליתו ובתפילי� שלו ויצא לדרכו, אמנ	 לא אר� הזמ� והתנפלו עליו ל
וא לא הבעל עגלה ע	 השאג''א התאונ� לפניו, שהרי עשה לפי עצתו וישב מעוט! בטלית ותפילי�, ועכ''ז לא ניצל מסכנת הדר�, והשיב לו השאג''א שה

לי� שעל הראש'' אלא ''אלו תפילי� שבראש'' דהיינו שרק אד	 דייק בלשונ	 של חז''ל, דבאמת לא די הנחת התפילי� בלבד, דהא לא אמרו ''אלו תפי
עליו הוא שנאמר ''וראו כל עמי האר" כי  –שה	 הלימודי	 הנלמדי	 מהפרשיות שבתפילי�  –שמושרש בהכרתו ומחשבות ראשו האמונה בה' ובהשגחתו 

  הרה''ג ר' אברה	 גורבי" שליט''א)   –קל  –ש	 ה' נקרא עלי� ויראו ממ�''. (וענפי' ארזי 

   kolyaakov44@gmail.comהתקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002: הכתובת


