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 "וישלח יעקב מלאכיםמאמר "
ֵדה ֱאדֹום:, לבבפרשתינו ) יר ש ְׁ עִּ ָצה ש ֵ יו ַארְׁ ו ָאחִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעקֹב ַמלְׁ ְׁ ש   ונאהב וישלח יעקב רואמרו ז"ל במדרש )ב"ר פע"ה פ"ג( וז"ל:  ד( ַוי ִּ

)לראש השודדים שהיה ישן( שמואל בר נחמן אמר משל לארכי לסטים שהיה ישן  ,( מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לומשלי כו, יזפתח )

)ואמר לו האיש שהמקום מסוכן ונמצא  א"ל קום לך דבישא שכיח הכא )ועבר שם אחד והעיר אותו משנתו(, עבר חד ושרי מעיר ליה ,בפרשת דרכים

א"ל דמיך הוה ועוררתני  )אמר האיש, התעורר הרשע משינתו(, ל ניער בישאא")וקם השודד והתחיל להכות באיש(, קם ושרי מקפח ביה  כאן שודדים(,

כך אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב )השיב לו השודד, הוא היה ישן ואתה עוררתו ולכן דמך בראשך(, 

ת למדת אותם עליך אלופים לראש אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח רבי יהודה ברבי סימון פתח )ירמיה יג( מה תאמרי כי יפקוד עליך וא

 , עכ"ל דברי המדרש.אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב

וביאור דברי המדרש הוא כמו שבמשל הזה ראש השודדים היה ישן והאיש שעבר שמה בזה שעורר אותו משנתו הביא עליו את הרעה, כך יעקב בזה 

דבר לעשו גרם בזה שיעלה חמתו עליו ויבוא ללחום לקראתו עם ארבע מאות איש, וכן משמע מסדר הפסוקים שרק לאחר ששלח את המלאכים ל

 ששלח יעקב מלאכים ואז הגיע עשו עם ארבע מאות איש וכו'.

עשו ואז תשלח רבקה  ובשפת אמת מביא חיזוק לדברים אלו שהרי אמרה רבקה ליעקב בצאתו לחרן שישוב לבית אביו לאחר שיסיר חרון אפו של

, ומצינו בסוף פרשתינו ושלחתי ולקחתיך משם ,מה( עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו, כזשליחים להגיד ליעקב שיוכל לחזור כמו שכתוב )

משם שלחה דבורה  מה ענין דבורה בבית יעקב אלא לפי שאמרה רבקה ליעקב ושלחתי ולקחתיך)לה, ח( ותמת דבורה מינקת רבקה ופי' רש"י ז"ל 

, ע"כ, ונמצא מדבריהם שאכן ירד חמת עשו אחיו ושלחה רבקה להגיד אצלו לפדן ארם לצאת משם ומתה בדרך מדברי רבי משה הדרשן למדתיה

 ליעקב שיחזור מפדן ארם אבל בזה ששלח יעקב את השליחים לעשו בזה העלה ועורר שוב את חרון אפו עד שיצא לקראתו עם ארבע מאות איש.

חמה הגאון רבי חיים שמואלביץ זי"ע היה מבאר את דברי המדרש, שהחסרון של יעקב היה בזה שלא שם בטחונו לגמרי בה' והיה דואג ומיצר מפני המלו

עליו את מידת הדין שיבוא עליו עשו למלחמה עם ארבע מאות איש, ואם היה שם ובזה עורר ושלח שליחים ומתנות להשיב חרון אפו, עם עשו אחיו, 

 בטחונו בה' לבלתי דואג לא היה מעורר עליו את מידת הדין.

שדברי המדרש אלו הם ע"פ פשט, והיינו בפשטות לא היה צריך יעקב לשלוח שליחים לעשו, בספר הזכות מהרה"ק בעל החי' הרי"ם זיע"א, אבל הסביר 

דרך הסוד בוודאי היה יעקב צריך לשלוח שליחים וכמו שמצינו אבל בוודאי התורה נדרשת בד' דרכים והיינו פרד"ס פ'ירוש ד'רש ר'מז ס'וד, וע"פ 

טוב נקלה ועבד לו דא יעקב, דמאיך רוחיה לגביה דעשו, בגין דלבתר ליהוי עבד לו וישלוט עלוי, ויתקיים )משלי יב, ט( דבר אחר,  בזוה"ק )ח"א קסו:(

לא בגין דסליק ליה יעקב לבתר יומיא, ועל דא הוה מיד נקלה, ולבתר ההוא ביה יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים וגו', ועדיין לא הוה זמניה כלל, א

 ., ע"כ דברי הזוה"קדאיהו מתכבד יהא עבד לו, ההוא דאיהו חסר לחם, יהא עבדא לההוא דיהבו ליה רוב דגן ותירוש

חם, שיותר טוב לאדם להכניע עצמו ולהיות שיעקב הכניע עצמו לעשו כמו שאמרו במשלי טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר ל דברי הזוה"ק ופירוש

עבד מאשר להיום אדם מכובד אבל חסר לחם, וגם יעקב בזה שהכניע עצמו לפני עשו בזה גרם שיתקיים ברכתו של יצחק יעבדוך עמים וישתחוו לך 

 שהכניע עצמו יעקב גרם שיתקיים כבר מעכשיו.לאומים, שאע"ג שעדיין לא הגיע זמנו כעת רק לאחר שיהיה נקלה ועבד והיינו שיגלו בני יעקב, אבל בזה 

ויש לתרץ הסתירה מדברי הזוה"ק על דברי המדרש בעוד אופן ע"פ מה שפירשו בספרים הקדושים, שכל מעשה מלחמת יעקב ועשו הוא מעשה אבות 

ך הוא דרכי המלחמה נגד דרכו של עשו, סימן לבנים, והתורה היא נצחית ללמד את בני יהודה קשת היאך יתגברו במשך כל השנים על מעשה שטן והיא

ו כל ובאמת היה יכול יעקב בקל לשלוט על עשו, אלא רצה להורות בזה הלכה למעשה, ולכן הכין עצמו בג' דרכים בתפילה בדורון ובמלחמה, כדי שידע

 הדורות שלאחריו כל האופנים והדרכים להתגבר על פגעי הזמן ומעשה השטן.

, ואלו דברי המדרש, אבל באמת יעקב רצה להורות עורר עליו את חמת עשו אחיואכן מצד יעקב יש עליו טענה למה ובזה יש ליישב את הדברים ש

ואולי יש להוסיף עוד,  -הלכה למעשה את דרכי ופעולות המלחמה בג' דרכים דורון ותפילה ומלחמה, ומעשה אבות סימן לבנים, ואלו דברי הזוה"ק, 

 מבקשי השם
 בעי"ת לייקווד יצ"וע"י חברת מבקשי השם 

 

 תשע"ז וישלחפרשת 



 
  

 
 
 
 

סוד היה צריך לדאוג למען ידעו הדורות אחריו מעשה , אבל ע"פ לעורר את חמת עשו אחיוצריך יעקב היה לא פ פשטות ע"פ דברי ספר הזכות הנ"ל, שע"

 אבות את דרכי המלחמה.

פתח מחזיק  ונאהב רובעוד דרך אפשר להסביר את דברי המדרש למה לא היה צריך יעקב לשלוח שליחים לעשו אחיו, והוא ע"פ תחילת דברי המדרש, 

, ע"כ, וצריך להבין דבריהם ז"ל דאמרו מתעבר על ריב לא לו ופירושו שיעקב התערב בריב אשר לא לו, א"כ קשה זני כלב עובר מתעבר על ריב לא לובא

למי היתה הריב עם עשו, אם לא שיעקב קשור אליו, ובכל דרך שתפרש את המדרש קשה מדבריהם, שהרי אם תאמר שיעקב עורר את חמת אחיו א"כ 

 יה כאן שום ריב ולמה קורא אותו ריב לא לו, ואם תסביר שיעקב לא שם מבטחו בה' אבל בוודאי זה ריב שקשור אליו.לא ה

מו אלא יש לפרש שבוודאי מתנהל בכל רגע מלחמה מצד הס"א על צד הקדושה, וכל זמן שהקול קול יעקב ויעקב יושב אוהלים הרי הקב"ה בכבודו ובעצ

וזה היה הטענה על יעקב מתעבר על ריב לא לו, שהתערב בעסק שצריך הקב"ה לנהל ישראל לבל ישלוט בהם ידי זרים,  מנהל ולוחם למען בנו בכורו

 ושלח את השליחים, ובזה עורר את חמתו של עשו, שבדרך הטבע הרי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, רק הקב"ה מטפל ומנהל את כל המלחמה.

מה שסיפר הגאון רבי דוד פאווארסקי זצ"ל מראשי ישיבת פוניבז', מעשה נורא מה שקרה בישיבת נובהרדוק, שפעם ובספר אוצרות פניני התורה מביא 

ארגנו המפלגה הקומוניסטית עצרת גדולה שבה היו אמורים להשתתף כל ראשי השלטון, ומקום העצרת היה ממש קרוב להישיבה הקדושה, ולא ידעו 

הם בסכנת נפשות ממש באם יתפסו את הישיבה שהיה לאיסור חמור באותה תקופה, אבל הסבא מנובהרדוק הנהלת הישיבה לשית עצה בנפשם שהרי 

 זצוק"ל אמר להם שאל ידאגו ולהיפך יתגבר כח התורה ביום הזה ולא יאונה להם כל און.

מעו קולות, ושמח לאיד למצוא תלמידי תלמידי הישיבה אכן המשיכו בלימודם בצעקות רמות כדרכם בקודש, והחיילים שהגיעו לאבטח את העצרת ש

ו ישיבה ועלו בגרם המדריגות וכבר התכוננו לשחיטה, שני בחורים שהבחינו בכך רצו מיד לחדרי הפנימיה להתחבא באחד הארונות, החיילים המשיכ

דיים משונות שבוודאי כאן בית משוגעים בדרכם וכנכנסו להיכל נעמדו דום ואמרו זה לזה בראותם את דרך הלימוד שכל אחד צועק על חבירו בתנועות י

נסו גדול, ועזבו את המקום ביודעם שע"פ חוק הבינלאומי הרי זה איסור חמור לפגוע במשוגעים חסרי ישע, אבל כשיצאו נתקלו בחדרי הפנימי'ה ונכ

 קידוש שמו ית' הי"ד. ובדיוק יצאו אלו הבחורים שהתחברו בארונות ונהרגו עללהציץ האם שמה כן יש אנשים רגילים שלומדים, 

ר על אבל ראו עין בעין שמי שלא עזב את ספסל הלימודים והמשיך בלימוד התוה"ק לא שלטו בהם ידי זדים, וכפי דברינו שלעיל, שאל לו לאדם להתעב

 להנצל מכל פגע ומכל רע. ריב לא לו, והיינו להתערב בדרכי המלחמה של הקב"ה עם רשעי הדור, אלא צריך לעסוק בתורה ובמצוות ואלו יגינו בעדו

כהן וכן סיפר הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל המעשה הידוע שהיה פעם אסיפה גדולה ומגבית לטובת הקמת בית חולים בעיירה ראדין מקום מושבו של ה

, דהיינו שכל אחד תרם כמה הגדול מאחיו החפץ חיים זצוק"ל, ונקבצו לשם נגידים ושועי ארץ וכל אחד התחייב סכום הגון למען טובת בית החולים

מיטות, והח"ח בירך את כל אחד ואחד בברכה הוגנת כפי המגיע להם בתרומתם, באמצע נכנסו לשם כמה תלמידי הישיבה והח"ח קיבלם בכבוד גדול 

', ענה להם הח"ח 'כל יותר ממה שקיבל את העשירים, הנגידים בראותם זאת חרה להם הדבר ושאלו בעקיצה את הח"ח 'כמה מיטות תרמו בחורים אלו

אחד מהבחורים תרם כאן לפחות חמישים מיטות', הגבירים נדהמו לשמוע את התשובה הרי הוא סכום עצום שאין ביכולת העשירים לתרום סכום זה, 

עיר ובזה תורמים והתפלאו מה פירוש הדברים, הסביר להם הח"ח שזכות לימודם של הבחורים מגין על על העיר ומונע לפחות חמישים חולים מבני ה

 שלא יצטרכו להביא כ"כ הרבה מיטות.

ע ח"ו והוא על פי דברינו לעיל שכל זמן שיעקב עושה את תפקידו ויושב באוהל בתורה ובמצוות הרי מגין עליו הקב"ה והוא מנהל את מלחמתו לבל יפג

 מכל פגע ומכל מחלה ומכל צרה.

ענה  ומסופר על הבן איש חי שפעם שאלו אותו בני העיר מה חשוב קודם האם לקבץ נדבות עבור בניית תלמוד תורה, או עבור בניית בית חולים לעיר,

יף והוסלהם שבוודאי קודם תלמוד תורה, שבת"ת לא יבינו כל בני העיר שדחוף הוא ואם יתרמו לבית חולים קודם הרי לא יתרמו שוב לתלמוד תורה, 

על זה הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט"א שלפי דברי הח"ח אפשר להוסיף שע"י התלמוד תורה שיבנו יחסכו לעצמם הרבה חולאים ומחלות ולא 

 יצטרכו כ"כ לבית חולים.

שהוא התורה  מאחר שראה שרו של עשו שאינו יכול ליעקב ומובא בזוה"ק )ח"א קע"א:(, ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב)לב, כו( ובהמשך פרשתינו 

 שניסה ללחום נגדם בכל כוחו.התמכין דאורייתא, , פגע בכף ירכו שמרומז על עצמו

נרדם וסיפר הגאון רבי משה אהרן שטערן זצ"ל על הגה"ק רבי חיים וואלוז'ין'ער זצוק"ל, שפעם נתקשה מאוד בסוגיא באמצע לימודו, ומרוב יגיעתו 

ע אליו אחד מגדולי תומכי הישיבה שנפטר רק כמה ימים לפני זה והסביר לו התומך את כל דרכי סברות ופשט הגמ' עד לעומקה של דברים, וחלם שמגי

עד כדי כך אבל  –סרונם , וידעתי שלומדים איתם תורה בעולם העליון למלא את חתמכין דאורייתאבהקיצו משנתו אמר רבי חיים 'ידעתי את גודל ערך 

 וכ"כ מהר זאת לא ידעתי'.

מכין ואפ"ל לפי דברי הזוה"ק הנ"ל, שהנסיון של תומכי התורה הוא הרבה יותר קשה מלומדי התורה, שהרי עשו לא הצליח להכניע את התורה רק את הת

 שילמוד בהבנה ובמהירות את כל התורה.יותר קשה ועכ"ז מתחזקים לתמוך, וזהו שכרו בעוה"ב דאורייתא, וא"כ הנסיון 

ט את כח התורה שבהם, ובכך יוכלו הוא להמעינגד יעקב, ושרו של עשו ומה מאוד נעמו דברים אלו למה שביארנו לעיל, שכל כולו של מלחמת עשו 

 אורייתא.שלוט על יעקב, אבל כל זמן שיעקב עוסק בתורה הרי אינו יכול עשו לשלוט בו, ורק הצליח לפגוע בתמכין דל

בריב לא לנו אשר אם האדם יחשוב שיכול הוא וזה עיקר עבודתינו בעולם לעשות רצונו יתברך ולישב באהלי יעקב ביגיעת התורה ובמצוות ומעש"ט, ולא נתערב ח"ו 
 ., וזה שסומך על הקב"ה ועושה את רצונו יתברך ניצל מכל פגע ומכשול ומכל תקלהלבד להסתדר נופל במלחמתו ומביא עליו את האסונות
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