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 פנינים לפרשה
  

וישלח יעקב מלאכים לפיו אל עשו אחיו 
  )ד, לב(                  "ארצה שעיר שדה אדום

בשביל חמשה דברים  – וישלח יעקב מלאכים
לידע אם חמתו , שלח יעקב מלאכים אל עשו

לידע אם גיבור הוא או , שככה ממו אם לאו
להסיר , לידע אם עמו כלי זין אם לאו, חלש

כאמר מעה רך , בתו בדברים רכיםקאתו ואי
להודיעו שכשם שהוא יוצא , ישיב חימה

שהוא רוצה , לקראתו כך הוא יוצא לקראתו
הוא שאמרו חכמים , ליטול ממו רשות

  )מדרש הביאור(.מחיפים לרשע מפי דרכי שלום

  
שעשו כיבד , למה חשש מעשו – וישלח יעקב
ה להיתפייס "עדיף יעקב אביו עאת אביו וה

, אמר טוב יקלה ועבד לו. עמו כל עוד אביו חי
איכע לפיו עכשיו כדי שבסוף הימים אשלוט 

. מלאכים. עליו ואז יתקיים בי יעבדוך עמים
כיון שפרד יעקב מלבן באו , מלאכים ממש

  )זהר(                    .אליו מלאכים לסובב אותו

  
א "ח – וישלח יעקב מלאכים לפיו אל עשו

א מלאכים ממש "מלאכים בשר ודם וח
למטה שלח לעשו מלאכים בשר , ושיהם אמת

מ "ודם דברי הכעה ולקבלו לאדון ולמעלה לס
וליתר המלאכים המתקאים בו שלח מלאכים 

ואפשר שאלו המלאכים הם שעשו . ממש
 עשה משחית כי מכל עבירה, מהזכויות שלו

ומכל מצוה עשה מלאך ועל זה אמר והלך 
  )ה"של(          .                                לפיך צדקך

  
ויצו אותם לאמור כה תאמרון לאדוי "

עם לבן גרתי , עשו כה אמר עבדך יעקב
  )ה, לב(                                   "ואחר עד עתה

. י"רש. ג"לשון תרילשון גר ו – עם לבן גרתי
ג מצוות למה הכיע "אם שמר תרי, וקשה

ויש לפרש שי הפירושים הם . עצמו לפי עשו
שלא תקיימה בי ברכתו של , לשון גר. אחד

ואם , אבא מפי שתכון לברך אותך ולא אותי
, תאמר שבגלל חטאי לא תקיימו הברכות

אלא שהברכות יתו , ג מצוות שמרתי"ותרי
   )כלי יקר(                      .       ולובטעות ולא יח

  
באותיות '  המלחמה אתך תהי– ואחר עד עתה

שה ' אחרי ת, שה של גלות בבל' אחרי ע, עתה
, אלפים שה לעולם' ואחרי ה, של גלות מצרים

יעלו , שהם ימות המשיח, באלף הששי
  )ט"בעה(.הר עשומושיעים בהר ציון לשפוט את 

  
  )ה, לב(         "עם לבן גרתי ואחר עד עתה"
  )י"רש". (ג מצות שמרתי"ותרי"

  
  

ומה פקא מיה יש לעשיו אם יעקב שמר 
  ?אם לאו, ג מצוות"תרי

והיה כאשר "כיון שאמר יצחק לעשיו , אלא
שאם יעקב , "תריד ופרקת עולו מעל צוארך

יו יעבור על התורה אזי הרשות תוה לעש
בל יאמר עשיו כי , לפרוק עולו ולהאבידו

בהיותו זמן רב בבית לבן בודאי לא שמר 
לכן אמר לו , ועתה יכול להאבידו', מצוות ה

ג מצוות שמרתי "ותרי, עם לבן גרתי"יעקב 
  )רבי צבי הירש  (".ולא למדתי ממעשיו הרעים

  
  :ובדרך אחרת

, לעשות שלום עם עשיוכיון שביקש יעקב 
אי איש , הקדים להודיעו תאי קודם למעשה

רצוך לעשות שלום עמי על , שומר מצוות אכי
, לשיטתך, אך אם שלום משמעו, יחא, דעת זה

  . אין על מה לדבר, שתערב עמך ועם מחך
  )רבי משה פיישטיין(         

 
). י"רש(ג מצוות שמרתי "גרתי בגמטריה תרי

וכבר הקשו איך יתכן שיאמר יעקב ששמר 
ג מצוות הלא כמה מצוות לא היה יכול "תרי

? י ועוד"לשמור בבית לבן כגון כבוד אב ישוב א
היא כמו " שמרתי"ואפשר לומר שהכווה ב

ואביו שמר את "ל את הפסוק "שפרשו חז
וכמו כן אמר .  במובן המתין וציפה–" הדבר

ג "פ שבפועל לא קיים את כל התרי"יעקב שאע
המתתי וציפיתי מתי , מצוות אבל שמרתי
וכל החושב לעשות מצוה , יבוא לידי ואקיימה

ואס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו 
   )חתם סופר(                                          .עשאה

  
, ויהי לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה"

 "וי למצא חן בעייךואשלחה להגיד לאד
  )ו, לב(                             

 תחילה משיח בן יוסף – ויהי לי שור וחמור
עי ורוכב , שקרא שור ואחר כך משיח בן דוד

  ) הדעת טובץע(                             .    על חמור
  

כי השור הוא ,   וגמל לא הזכיר-  שור וחמור
 ובגמל יש סימי מין טהור והחמור מין טמא

, ברבקה כתיב ותרכב על הגמל. טומאה וטהרה
אך יעקב שהיתה , שיצאו ממה עשו ויעקב

  )משך חכמה(.    מטתו שלימה לא אמר בו גמל
  

והרי באו מלאכים ללוותו  – ויירא יעקב
, ויש מפרשים שבאו שי מלאכים, ולשמרו

ויירא , מ שרו של עשו"מיכאל לעזור ליעקב וס
מ "מיכאל בא לעזרו כך בא סיעקב כשם ש

  )חזקוי(                                       .לעזור לעשו

  
  

  
  

ראה שעשו סירב לקבל שליחי  – ויירא יעקב
יעקב והם מעצמם חקרו ודרשו וגילו שלא 
לכבודו של יעקב הוליך עשו עמו ארבע מאות 

  )ן"רמב(                          .אלא להילחם בו, איש

  
י "רש. אם יהרוג הוא את אחרים – ויצר לו

' אחרים הוא רבי מאיר שקראו לו אחרים והי
  )קוצק(                               . מבי ביו של עשו

  
א מעשו לאחר על שהוא יר' מיצר הי – ויצר לו

ת בשם הרב אלאב "רבעה. ה"שהבטיחו הקב
ועשו , לפי ששמע שעשו בא להרגו. א"ד. הכהן

אמר בזמו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את 
ולפי זה וח . אמר אם כן מת בי יצחק, יעקב

אף על פי , מה שאמר יעקב אלקי אבי יצחק
   .ה מיחד שמו על אדם חי"שאין הקב

  )ת"רבעה(                

  
 מה החץ מכוון בתוך הקשת כך העמיד – ויחץ

יעקב אביו את ביו כקשת וישב באמצעם 
  )מדרש הביאור(.       ה"ועמד בתפילה לפי הקב

  
  )ח, לב(           "     וירא יעקב מאד ויצר לו"
, כתיב והה אכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך"

" אמר שמא יגרום החטא, עקב מאודוכתיב וירא י
  )א, ברכות ד(

) בפתיחת המשה(ם "והרמב, הקשו המפרשים
ל כי מעולם לא יצאה "הלא אמרו חז: בראשם

שבת (ה וחזר בו לרעה "מדה טובה מפי הקב
יעקב שלא תקויים  מדוע אפוא חשש, )ה

  ?ההבטחה
, ר אליעזר גורדון מטלז שמע על כך ליישב"הג

משל למה : י ישראל מסלטהגאון רב, מפי רבו
לאדם השוכר פועל לעשות לו , הדבר דומה

ששורת הדין היא , מלאכה והלה לא עשאה
  .שפטור בעל הבית מלשלם

ואם הפועל הוא עי ובעל הבית מרחם עליו 
אין זה בכלל תשלום שכר אלא , ומשלם לו
ה אם מבטיח דבר לאדם "כך הקב. מתת דבה

ה איו חוזר "הקב, ואחר כך הוא איו ראוי לו
בתורת , רק משלם לו שכרו, בו מהבטחתו

  .הגם שכבר איו מגיע לו, צדקה
והלה לא , לא כן אם שכר אדם שומר לממוו

אך שפשע בשמירתו אלא שהוא עצמו שבר 
הרי אז  חייב הוא לשלם , והזיק לממון בעליו

וודאי שבעל הבית פטור מלפרוע , לבעל הבית
ל הבית להוג ואם גם כאן מבקש בע. לו שכרו

אזי במקרה כזה די אם , לפים משורת הדין
 .כדי שיצא הוא שכר, יוותר לשומר על חובו

הייו , "שמא יגרום החטא"יעקב אביו חשש 
 ,שמא עבר על מצות לא תעשה ופשע בידיים

כן אפשר-אם, בפועל' חייב לשלם'ו



שתקיימה כבר ההבטחה בעצם הויתור על 
  .מוגן מפי עשיוושוב איו , תשלום העוש

  )אזים לתורה) (בשם רבי ישראל מסלט(

  
  )ח, לב(       "                 ויירא יעקב מאד"
' גמ" (שמא תמעטו זכויותיו, ויירא יעקב"

ולכאורה יש להבין פשר מוראו ). 'ברכות ד
של יעקב שמא יתמעטו זכויותיו הא יש 

ז והקרן "דברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה
ובפרט תלמוד תורה שכגד , ב"לעוהקיימת 

: ויש לומר? כולם ויעקב הרי קיים כולם
הוא רק כשאדם " ב"הקרן קיימת לעוה"ד

אבל כשצריך לעשות לו ס . הה בדרך הטבע
וזהו שאמר יעקב . אזי מכים לו מן הקרן

 ולואי שכל -"  קטתי מכל החסדים"
החסדים שעשית עימי היו בדרך הטבע כי אז 

, ז"פ שאכלתי פירות בעוה"דאעלא יראתי 
כי במקלי עברתי "אך . ב"שמורה הקרן לעוה

ל שבקע הירדן "וכפי שאמרו חז" את הירדן
וס כזה מכה מזכויות הקרן ולכן , במקלו

  )פרשת דרכים(                                . ירא יעקב

 
  )ט, לב("   והיה המחה השאר לפליטה"

, שלטון בגרמיהשעה שעלה צורר היהודים ל
והכריז בפומבי על כווות ההשמדה הזדוית 

שאל החפץ חיים על ידי אחד מראשי , שלו
מה יעלה בגורלם של יהודי . ישיבתו שבראדין

, היצליח להכחיד שם ישראל חלילה, אירופה
  .אם לאו

מעולם לא הצליח ולא , השיבו החפץ חיים
, יצליח מאן דהוא לכלות ולהכחיד  את עמו

אם יבא עשיו אל : " אמר הכתובשכבר
והיה המחה השאר , המחה האחת והכהו

  ".לפליטה
והיכן הוא , הוסיף הלה ושאל לפי תומו

אף זה מקרא . המחה השאר לפליטה
ובהר ציון  "– עה לו החפץ חיים –מפורש 

עשר ). יז, עובדיה א(תהיה פליטה והיה קודש 
ואחר שחרבה , שים אחר כך תקיימו דבריו

חל הצבא האצי את מפלתו , יהדות אירופה
  )חפץ חיים(     .הראשוה בשערי ארץ ישראל

 
קטותי מכל החסדים ומכל אמת אשר "

כי במקלי עברתי את , עשית את עבדך
  "הירדן הזה ועתה הייתי לשי מחות 

  )יא, לב(
ה " החסדים שהקב– קטותי מכל החסדים

או כי , עושה לו מביאים אותו לידי עוה
ואילו אומות . מביים שאין או ראויים להם

כאשר , חסד לאומים חטאת, העולם להיפך
מטיב להם הם מתגאים וגורם להם ' ד

  )א"שפ(                  .                    לחטוא יותר

  
זה שאי מרגיש  – קטותי מכל החסדים

ם לבן למרות עצמי קטן למרות הסים ע
  .   'זה עצמו מחסדי ד, שפגש במלאכים

  )הרב מללוב(    

  
כיון  – כי במקלי עברתי את הירדן הזה

ה ואמר רבוי "שהגיע לירדן תלה עייו לקב
, אתה יודע שאין עמי כלום אלא המקל הזה

ואמר . אמר לו הכה את הירדן ועבור וכן עשה
יך כך עתיד לו כשם שקרע הירדן מלפ

  )מדרש ילמדו(           .          ליקרע לפי ביך

 
מקל זה  – כי במקלי עברתי את הירדן הזה

ומטך אשר , אחר כך בידי יהודה' של יעקב הי
, וביד דוד, ומטך אשר בידך, וביד משה, בידך

יד מלך ועתיד להיות ב. ויקח מקלו בידו
  )ילקוט תהלים(               . מטה עוזך, המשיח

  )יא, לב (                  "קטתי מכל החסדים"
אופים שבהם יכול האדם להרגיש ' ישם ב

. 'א: פחיתות ערכו ולהגיע למידת העווה
כשהיו יסורים באים עליו ואין בידו להושיע 
וחייב הוא לישא עייו למרום ולבקש רחמים 

כשגוברים עליו חסדי שמים . 'ב. וכרשכדל 
ודעתו מיושבת עליו ומתבון ברוממות האל 

מה אוש כי 'עד שמאליו בוקעת קריאתו 
וזהו שאמר וביקש יעקב אביו , "תזכרו

מכל " מידת העוה תהיה –" קטתי"שה
ו " כתוצאה מחסדי שמים ולא ח–" החסדים

  )ליןהחוזה מלוב     (             .כתוצאה מיסורים

 
צב ' והה ה… וישכב במקום ההוא"

  )יג- יא, כח(      "                                  עליו
בעל , יוסף מפולאה-אמר רבי יעקב

  ":תולדות"ה
מיד שרתה , בשפלות, כיון ששכב על הארץ

  .עליו השכיה
  
  )ה, לב(                  " ואת אחד עשר ילדיו"

תה בתיבה כדי אלא שי? ודיה היכן היתה
ולכן עש יעקב , שעשו לא ישים עייו עליה

ועל , שיכולה היתה להחזיר את עשו בתשובה
שואל הסבא . כן פלה ביד שכם בן חמור

ל "הרי חז, מה חטאו של יעקב אביו: מקלם
אמרו שכל המשיא בתו לעם הארץ כאילו 

כל שכן אם משיאה לרשע , כופתה לפי הארי
שודאי יעקב " סבא" האלא אומר, גמור כעשו

אלא שהתביעה , הג כדין בכך שמעה מעשו
היא על כך שעל את הארון יותר מדי 

שלא עשה זאת מתוך צער שאיו .. בחזקה
הרב (      .זוכה להחזיר את אחיו בתשובה

  )שמחה זיסל מקלם
ילי א מיד אחי מיד עשו כי ירא הצ

 "אכי אותו פן יבוא והיכי אם על בים
  )יב, לב(            

מיצר הרע המלמד לפעמים  – הצילי א
לאדם חסידות ותשובה וסיגופים והכל 

ושורש הדבר . באמת שלא כרצון הבורא
ואפילו אם הכוה לשם . בשביל היתפארות

שמים אם זה יותר מכחו גורם לו חולשה 
וזהו שאמר ', ת וחילול ד"וביטול עבודת השי

לי מראה עצמו כאח , מיד אחי מיד עשו
,  ודורש שלומי וצדקתי ובאמת הוא לרשעות

  )הרבי מלובלין(                                   .מיד עשו

  
ואמרו במדרש  –אחי מיד עשו הצילי א מיד

שלעתיד לבוא יתעטף עשו בציצית וישב בין 
וזה מצוי גם . ה מושכו משם"הצדיקים והקב

 שתרבה השקר בעולם וכל אחד בעולם הזה
, רוצה לעלות במעלות שלומי אמוי ישראל

והם הערב רב שהם מעורבים בישראל וזהו 
שהוא מעורב , שאמר יעקב מיד אחי מיד עשו

 .בי ומתדבק בי ואף על פי כן הוא עשו
  )דגל מחה אפרים( 

  
במגלה וכתב , יבוא מלא – פן יבוא והיכי

להיקרא עשוי ויעקב ' עמוקות שעשו צריך הי
אך יעקב טל מעשו , להיקרא עקב' צריך הי

ואז ' ולעתיד לבוא יקח גם את הו' את הי
יוצא . יישאר עשו עש וייאכל על ידי יעקב

וזה שאמר יעקב ' שכל קיומו של עשו הוא בו
 .בכח קיומו שעוד לא יטל ממו', פן יבוא בו

  )רא דכלהאג(              

  
על עצמו לא  – פן יבוא והיכי אם על בים

לו כח ' פחד שמא יהרגו עשו לפי שהי
א אבל פחד "ירא מהסט' הקדושה ולא הי

לעשו אחיזה ' לקטים במדרגות שמא תהי
  )תיבות שלום(                                   . בהם

  
מ על "ירא מקיטרוג ס – והיכי אם על בים

, שלקח שתי אחיות לשים ואמר אם על בים
הזכיר רק אם אחת והיא רחל שבה חטא 

ובלהה . מאחר שכבר שא את לאה אחותה
וזילפה לא היו אחיות מן האם ואין אבות 

ה קיבל תפילתו ואדרבה "והקב. ם"לעכו
 עשו הוא מביה של רחל הוציא שטו של

  )ה"של(                                  . יוסף הצדיק
  
ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי "

את זרעך כחול הים אשר לא ייספר 
  )יג, לב(                                        "מרוב

 בי ישראל –ושמתי את זרעך כחול הים 
כוכבים , וחול הים, לעפר, משלו לכוכבים

עפר הארץ היא , מדרגה הגבוהה ביותרהם ה
', שכולם דורכים עלי, המדרגה המוכה ביותר

גלי הים , וחול הים היא בדרגה הביוית
. רוצים לשטוף את החול והחול עומד כגדם

ה יצילו "שהקב, ולכן הזכיר כאן חול הים
שלא יוכל לו כשם שאין גלי הים , מיד עשו

  )כלי יקר(                  .                יכולים לחול

 
  )יד, לב(      "   מן הבא  בידו מחה לעשו"

  :אמר השרף רבי מדלי מקוצק
בלי , אדם שעושה מצוה כפי שמזדמן לידו

 –בחפזון ובפזיזות , ישוב הדעת ובלא כווה
  .חיזוק לסטרא אחרא" מחה לעשו"הרי זו 

  
רחלים , עזים מאתיים ותישים עשרים"

  )טו, לב(            "יםמאתיים ואילים עשר
האם ללמד  – עזים מאתיים ותישים עשרים

אלא על דרך שמציו במשה , בא יעקב לעשו
על שריחמו על הצאן , ובדוד המלךה "רבו ע

ורבי תרפא על ידי , בחרו לרעות את ישראל
על דרך זה תכון יעקב , שחמל על העכברים

ה בכל עדר ועדר לפי הראוי לו "אביו ע
, שחס עליהם שלא יצטערו, מזכרים וקבות

על ביו ישראל ולא ' כך יכמרו רחמיו ית
רק לפי , ישלוט אדום עליהם להכביד עולם

  )אלשיך(                .           חם שיוכלו שאתכ

  
 הרי – עזים מאתיים ותישים עשרים

רחלים מאתיים ואילים . מאתיים ועשרים
גמלים . הרי מאתיים ועשרים. עשרים

אתוות . הרי ששים. מיקות וביהם שלושים
 וביחד. הרי שלושים. עשרים ועיירים עשרה

לשבור תקפו של שעיר , חמש מאות שמוים
 . שעולה בגימטריא חמש מאות ושמוים

 )ת בשם זקו"אוה(            
 
ויקם בלילה הוא ויקח את שתי שיו "

ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו 
  )כג, לב(                   "ויעבר את מעבר יבק

ויקם בלילה הוא ויקח את שתי שיו ואת 
, לא לגאי קוראן שפחותיו – חותיושתי שפ

אלא , כי עשו בות חורין כששאן יעקב
לשבח שאף על פי שעשו שותיו לא היתשאו 

והיתהגו בעוה , כהגר. כגד גבירותיהן
  )ק"הכוה(       .     ובהכעה כאילו היו שפחות

  
וייותר יעקב לבדו וייאבק איש עמו עד "

  )כה, לב(                                   "עלות השחר
. בגלל פכים קטים – וייותר יעקב לבדו

שכל דבר שותים לאדם מן השמים . ל"חז
יש לו שייכות אליו וכל אחד צריך ליזהר לא 

  .  לקלקל ולא לאבד מעלות ותכוות שתו לו
  )ל"י ז"האר(                           

וייותר יעקב לבדו וייאבק איש עמו עד "
  )כה, לב(                                  "  השחרעלות



 

  

כשם שהזבוב תופס . היצר הרע דומה לזבוב
יעקב שאר . אף יצר הרע כך, מקום תורפה

וחשב היצר הרע שיש כאן , על פכים קטים
ויאבק איש " מיד –עין של חמדת ממון 

  )כלי יקר   (                                                   ".עמו

  
 כי –על פכים קטים  – וייותר יעקב לבדו

, משאיל כליו שהיתה להם טהרה' יעקב הי
אך כלי חרס אין להם טהרה ושמר יעקב 

ואותם בא עתה , לעצמו פכים קטים בטהרה
  )משך חכמה(.                                         לקחת

  
"י כי עלה השחר ויאמר לא ויאמר שלח

  )כז, לב(              "אשלחך כי אם ברכתי
י "רש. הגיע זמי לומר שירה – כי עלה השחר

כי שרי , ולמה דוקא אז הגיע זמו לומר שירה
האומות אומרים שירה כשהם עושים חסד 
עם ישראל ועתה עשה חסד עם יעקב  

   )קדושת הלוי(.  וממילא הגיע זמו לומר שירה
  
כל  – יאמר לא אשלחך כי אם ברכתיו

? הלילה אבק עמו ועתה מבקש ממו ברכה
אלא שהלילה הוא זמו של עשו והשחר הוא 
זמן הגאולה ואז גם הגויים יכירו בגדולת 

ולכן כשהגיע השחר אמר לשרו של , ישראל
 . עשו לא אשלחך כי אם ברכתי

  )ח שם עולם"ח(

 
 ויאמר לא יעקב ייאמר עוד שמך כי אם"

כי שרית עם אלקים ועם אשים . ישראל
  )כט, לב(                               "ותוכל

  בזוהר – לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל
ה את ישראל בשם "אמר שלכך קרא הקב

 הם –כי בזמן שישראל שרוים בגלות . יעקב
  .בבחית יעקב

כי שרית עם (ישראל פירושו גם שלטון "
עקב פירושו גם עוה וגם י). אלקים ואשים

  ).עקב ועקבה(ערמה 
בגלות צריך אדם מישראל לחיות בשפלות 

 לפיכך קרא שם –וגם להשתמש בערמה 
כי שם הוא יכול , אבל בארץ ישראל. יעקב

אם עושה רצוו , להתגבר על כל המכשולים
   )אמרי דרוש(.                                    של מקום

  
יאמר עוד שמך כי אם ויאמר לא יעקב "

כי שרית עם אלקים ועם אשים , ישראל
  )כט, לב(                  "                      ותוכל

מעשה בהגאון מבריסק שבזמן שהותו 
, בראשית מלחמת העולם השיה, בוילא

, אירע שחיילים רוסיים החרימו את דירתו
כמהגם אז להחרים דירותיהם של יהודי 

שראה כי הדבר , ז"הגרי. צייהםהעיר עבור ק
אשר החשש , הדאיג מאד את בי משפחתו

, לגורלם במצב חרום זה רק הוגבר עקב כך
  :פתח אז ואמר

 – פרשת השבוע של אותו יום –בפרשתו 
כי שרית עם "שאמר המלאך ליעקב , מובא

עם "י "ופירש רש, "אלקים ועם אשים ותוכל
 והתמיהה המתבקשת". עשיו ולבן, אשים

וכיצד , הלא עדיין טרם פגש עם עשיו, היא
על הצלחה שעדיין לא " ותוכל"אמר 

  ?התממשה
ל שהיה שרו של "מלאך זה אמרו חז, אלא
העלו אבק "ש' ויאבק עמו'ואמרו עוד , עשיו

שהמאבק האמיתי , והייו". עד כסא הכבוד
כי אם בשמים , לא התרחש על הארץ מתחת

עשיו וכיון שצחו יעקב לשרו של . ממעל
, ממילא וצח כבר עשיו כאן בארץ, בשמים

  .אף שעדיין טרם פגשו בו

העיקר מה , ז את דבריו"סיכם הגרי, אף או
שמוטל עליו הוא לראות שהמלחמה אשר 

, ואם שם היא תוכרע לטובה, בשמים תצליח
   . שוב אין לו סיבה לדאוג
  )ז מבריסק"בשם הגרי(      

 
ך כי אם ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ"

  )כט, לב(           "                            ישראל
הגאון רבי ישראל מסלט ביאר המקרא על 

,  השם יעקב מורה על רמאות. דרך הדרוש
, "הכי קרא שמו יעקב ויעקבי"כמו שאמר 

שכן מתחילה צריך האדם ללחום גד היצר 
 –הוא שרו של עשיו ,  הוא השטן–הרע 

ואף על פי שרמאות . חכמותבערמומיות ובהת
כיון שאין מוס מלהשתמש , מדה רעה היא

מאחר  שזה מפתהו ומראה לו כל , בה כגדו
לפיכך משתמשים בה לצורך , עבירה כמצוה

משעה שגבר על היצר ועשה , ברם. 'עבודת ה
עד שמדת הטוב היתה אצלו , מושל ברוחו

לשון , שוב עליו להקרא בשם ישראל, לטבע
  ".ת עם אלוקים ואשיםכי שרי", שר

הקבצו "לפי זה יבואר הכתוב בפרשת ויחי 
". ושמעו בי יעקב ושמעו אל ישראל אביכם

אלא . אתמהה, פתח ביעקב וסיים בישראל
בגילכם " בי יעקב"אתם , שכך אמר להם

בבחית , עדיין היכם במדרגה המוכה
לפיכך ראויים אתם לשמוע את דברי . 'יעקב'

וכבר ,  אביכם גדול מכםשאי, מוסרי אליכם
 .'ישראל'הי במדרגת 

  )             מפי רבי ישראל מסלט(
  
  " וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו"

  )כו, לב(                   
זה כוחו של הרע שכאשר הוא רואה שאיו 

הרי הוא פוה לפגוע בכף ירכו , יכול לאדם
ואף אשים שלמים , דהייו ביוצאי חלציו

עדיין צריכים , יראים שהתגברו על היצרו
  .תשומת לב רבה בחיוך ילדיהם

  )מעייה של תורה(  
  
"       וירא כי לא יכול לו... ויאבק איש עמו"

  )כו-כה, לב(          
  )מדרש. (מלמד שהעלו אבק עד כסא הכבוד

  :'בוים הסביר רבי שלום מברוביץ-בשיח
 יש בי אדם שאים כשלין במעשים רעים

: אבל אבק מעשיהם לא טוב הוא, בפועל
-אבק, הרע- אבק לשון, רבית-אבק, גזל-אבק
אבק הכעס , העצבון": חרדים"ובספר (כעס 
  ).הוא

אפילו אבק מעשיו הפך . לא כן יעקב אביו
  ...להיות מרכבה להשראת השכיה

שהוא מעלה , כיון שראה שרו של עשו כך
-מעשיו עד לדרגה של כסא- אפילו את אבק

  "...כי לא יכול לו"מיד וכח לדעת , ודהכב
  
  )כז, לב(    "ויאמר שלחי כי עלה השחר"
ומיום שבראתי לא הגיע , אמר לו מלאך אי"

  )ב, חולין צא". (זמי לומר שירה עד עכשיו
אין הכווה שבמקרה עכשיו הגיע זמו לומר 

כשעושה , אלא מתי מלאך אומר שירה. שירה
, יה שרו של עשיומלאך זה ה. שליחותו בעולם

ומה מטרתו של . הוא השטן הוא היצר הרע
, לא שיעשה אדם את העבירה, היצר הרע

ויזכה , אלא אדרבא שיתגבר ויצח את יצרו
  .על ידי זה לעולם הבא

מיום שבראתי , זהו שאמר המלאך ליעקב
כיון . לא הגיע זמי לומר שירה עד עכשיו

, שרק עכשיו על ידי זה שגברת עלי ויצחתי
לפיכך . זכיתי לממש את תכליתי בבריאה

  .הגיע זמי לומר שירה

  )בשם רבי חיים מבריסק (

  
  )לב, לב(                      "והוא צולע על ירכו"

לפיכך עש יעקב מפי : אומר המדרש
עושה של ". אדי"שהחיף לעשו וקרא לו 

שהחפן צריך תמיד . חופה היא הצליעה
שש לצעוד צעד מבוסס הוא חו, ללכת בצליעה

  )ארון עדות(.                                           ואיתן

  

 

  הליכות והלכות
  מדיי ההפטרה

ל תיקו לקרוא בכל שבת לאחר קריאת "חז
התורה בציבור הפטרה וטעם הדבר כיון 

, שהיתה גזירה שלא יקראו בתורה בשבת
ולכן ההיגו שבמקום קריאת התורה יקראו 

  .ים עיים הרומזים עיי הפרשהבביא
 פסוקים גד כל עולה 3ותקו שיקראו לפחות 

ולאחר שבטלה הגזירה המשיכו )  עולים7(
  .תקה זו לקרוא את ההפטרה

 קריאת ההפטרה היא כאמור :חיוב ההפטרה
 לאחר קריאת התורה בספר תורה כשר רק

ואם הספר התורה לא היה כשר כגון שמצאו 
התורה ולא היה להם פסול באמצע קריאת 

 וודאי בלי ברכותיקרא ההפטרה , ספר אחר
ת כלל שאין "אם בכלל לא היה להם ס

יקראו בלי מברכין על ההפטרה אבל אם ירצו 
  .ברכות

 חלקו הפוסקים בזה דעת :ממה קוראים
 להדר לקרא א"הגרמקצת פוסקים וכן דעת 

, ת"מתוך ביא שלם שכתוב על קלף כמו ס
עתו להכין בכל בית כסת ויש שהגו להדר כד

 ודעה שיה לקרא –ביאים שלמים על קלף 
 שמודפס ומשם ביא שלםלפחות מתוך 

, לקרא את ההפטרה וזה ודאי רצוי לעשות כן
אולם יש שהגו לקרא מתוך החומש המודפס 

ויש להם על , בסוף כל פרשה את ההפטרה
מ "ומ. וכן הגו בהרבה קהילות. מה שיסמוכו

 ובו על קלף הפטרות שכתוב יש שהגו בספר
הפטרות מלוקטות וזה עדיף מסתם ספר 

  .מודפס
 אם קוראים מביא שלם על צורת הקריאה

קלף הקהל יוצאים ידי חובה בשמיעה בלבד 
אבל אם קוראים מביא , כמו ספר תורה

 עם יקרא בלחשמודפס או חומש כל אחד 
  . העולה בלבדהעולה ורק הברכות יברך 

רא את ההפטרה הגו עולה שלא יודע לק
שהוא מברך והשליח ציבור קורא בקול רם 

  .לא לבייש מי שלא יודע
אם לאחר שעלה המפטיר התברר שהוא גם 

 בדיעבדלא יודע לברך את הברכות מותר 
 עם הברכותשאדם אחר יקרא את ההפטרה 

פ שהאחר לא עלה "ואע. והוא רק יקשיב
ת רק קורא את ההפטרה וכמובן "לקרא בס
  .דזה בדיעב

 אם ישם יותר מספר אחד :סוג ההפטרה
ח או ארבע פרשיות וכדומה "כגון שבת ר

קוראים את ההפטרה שמתאימה לספר שבו 
 ספרי תורה 3עלה המפטיר ולכן אפילו ישם 

וחוכה קוראין ההפטרה , ח"ר, כגון שבת
ששיכת לחוכה כיון שבספר שלישי קראו 

  .עיי חוכה וכן בכל מקרה דומה
ם שיש מהגים שוים בסוג ישם פעמי

  .ההפטרה וכל קהילה תהג כמהג הקהילה
 אחריה ולכן יש 4- ההפטרה אחת לפיה ו

האמרים "להזהר לא לעות אמן אחרי 
בברכה לפי ההפטרה וכן לא לעות " באמת
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כיון שהם רק אמצע " אמת וצדק"אמן אחר 
  .ברכה

יש לעולים לתורה ולהפטרה : ע"כתב השו
די שהקהל יכווו ויצאו ידי לברך ולכוין בכ
 ברכות שחסרים בשבת 100חובת השלמת 

  .וחג ולכן יברכו בקול רם
 בסוף העולה עוה אמןלפי מהג הספרדים 

 סידרה של ברכות ועוה והברכות כיון שז
  .ן"אמן על ברכת עצמו לדעת מר

 מצד הדין קטן יכול לעלות :מי העולה
להפטרה חוץ מפרשת זכור ופרשת פרה שזה 

ל "דאוריתא למקצת דעות ומובא בחזמ
במדרש  על חכם אחד שפגש יהודי שכבר 
פטר וסיפר לו שהוא ידון בגהיום ורק אם 
בו יקרא קדיש או יפטיר בביא זה יציל 

ש "ועל סמך זה כתב בתשובת הריב. אותו
שהגו שהקרובים עולים לעלית מפטיר בתוך 
השה בשבת לפי האזכרה וכן הגו בכל 

ע סדר הקדימה אם " ישראל ועין בשותפוצות
 וכן הגו בחלק. יש יותר מחיוב אחד

מהקהילות שחתן בר מצוה עולה מפטיר או 
  .חתן לפי חתותו

  

  מעשה חכמים
  הכובסת עלמה מן האופק

רבותיו עוררוו תמיד שלא להישאר חייבים 
ק כתב "גם בסה. ולו אגורה אחת לאף אדם

 120 לאחר ,שהאדם עלול להצטער על דבר זה
וימצא , לכשיבוא לבית דין של מעלה, שותיו

יהיו שערי גן , שגם לאחר שיכפר על עווותיו
בשל חוב קטן של , ל"רח, עדן עולים בפיו

  כמה אגורות שלא יזהר להחזיר בחיי
, בהקשר זה סיפר לו הרב אשר זאב לוריא

  סיפור , ברמת אלחן' אהל תורה'ת "מהל ת
ד ממקורותיו של סיפור אח. מופלא עד מאוד

דודתו של הרב , ה"זה היא הרבית זלזיק ע
י "ואשת חבר של הגאון הגדול רבי א, לוריא

  .א"זלזיק שליט
  
  
  
  
  
  
  
  
  

' כרם'בבית בו התגוררו בשכות 
 3היו , מספר הרב לוריא, הירושלמית

. בלאס והמשפחה שלו, זלזיק, משפחות
כאשר ערמה , בירושלים של הימים ההם

היו מזמיים לפעמים , ביסה רבה בביתכ
את הבגדים היו . עוזרת שתכבס את הבגדים

והעוזרת היתה , בתוך קערה, מיחים בחוץ
. ה של חצר הבית'מבצעת את עבודתה בשערי

בדרך כלל היו אלה שים ערביות שביצעו את 
ה מדובר 'אבל במקרה שלו הי, המלאכה

  .ה'בעוזרת יהודיי
ה 'ת יהודיילמשפחת בלאס היתה עוזר

והכביסה ערמה בבית , ויהי היום. קבועה
, והיו זקוקים במאוד לעוזרת, באופן מיוחד

בלאס ' המתיה הגב. אך זו בוששה מבוא
אך , מחוץ לביתה והמתיה והמתיה

  .הכובסת הקבועה לא ראתה באופק
, עוברת במקום אשה לא מוכרת, לפתע

ושואלת האם צריכים עוזרת למלאכת 
בלאס על המציאה ' קפצה הגב... הכביסה

במרץ , והאשה החלה לעבוד, והשיבה בחיוב
שאלה בעלת , לאחר כמה שעות עבודה. רב

הבית את הכובסת אם היא רוצה לטעום 
ולא ... אבל זו השיבה לה שהיא בצום, משהו

  .תוכל לאכול
  מגש עם מאכלים טעימים

ובצאת , העבודה משכה עד סוף היום
אס לביתה כדי בל' הכוכבים יכסה הגב

, להכין מגש עם מאכלים טעימים לעוזרת
, ה'היא יוצאת והמגש על ידי. שצמה כל היום

בעלת . והכובסת לא יראתה כבר בחצר הבית
כיוון שחששה לבריאות  , הבית יבהלה מאוד

 –ולבד מכך , של האשה שלא אכלה כל היום
  .היא גם לא שילמה לה על עבודתה המסורה

בשעת לילה , לתהרוח ע-עצובה וכאת
  .וירדמה, בלאס על יצועה' הגב, מאוחרת

בי הבית ירתמו אף הם לחיפושים בכל 
אך לא מצאו את , רחבי השכוה הירושלמית

  .האשה
  והה היא רואה את האשה , ויהי בחלומה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

היא יבהלה ... שסייעה לה בכיבוס הבגדים
ושאלה את הכובסת מדוע , מאוד בחלומה

  . לקחה את התשלום המגיע להעלמה ולא
אי כבר לא בעולם ': השיבה לה הכובסת

, מה- יפטרתי מן העולם לפי זמן... הזה
ובשל מעשיי , והייתי אחת משכותייך

אך בבואי . הטובים ביקשו להכיסי לגן עדן
לימון ... בשל, לשם מצאתי את הדלת עולה

  .ולא החזרתי, שלקחתי ממך פעם
הפתח שייתן לי כל תחויי אל שומר 

יושר - עד שבאו כמה מליצי, לא עזרו, להיכס
ואמרו שבשל צדקותי יאפשרו לי לרדת 

ואת , ז רק כדי להשיב לך את התמורה"לעוה
זאת עשיתי באמצעות עבודת הכביסה 

  .ה תשלום'שעשיתי למעך ולא לקחתי עלי
, ה שסיפרה את הסיפור"הרבית זלזיק ע
ה מדובר 'יהדגישה שלא ה, אומר הרב לוריא

בחוב כספי אלא בלימון שלקחה הכובסת 
  .משכתה

  )שעא, שע' עליו לשבח עמ(. וכל מילה מיותרת
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

 ם טובים וארוכים לחייתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


