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 וסיפורים ליקוטים 
 וישלח -נפלאים 

 

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

 (י"רש" )ממש "מלאכים
 )אבות' לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק; 'אומרת המשנה

 במחיצתו שרוי בהיותו, ביותר המושלם האדם אפילו כי(. ז-א
 יעקב היה חושש, לפיכך. הרעים מדרכיו ללמוד סופו, רשע של

 שלח ולכן. לרעה ממנו יושפעו פן, עשו אל אדם בני לשלוח
 בני ולא". מלאכים יעקב וישלח: "הכתוב שאמר וזהו. מלאכים

 שעיר ארצה"ו. רשע אדם שהוא ,"אחיו עשו אל" משום אדם
 לסמוך אין, כזו בשליחות. מושחת הוא המקום גם", אדום שדה
 .בלבד מלאכים על אלא

 (אש חומת)
 

 (ד, לב" )לפניו מלאכים יעקב וישלח"
 (. י"רש) ממש" "מלאכים

 אפילו רשאי הוא, עזרה וצריך עשו י"ע נרדף שהיהודי בשעה
 (מפשיסחא בונם' ר) .מרום מלאכי להטריח

 י"ע והמתנה הדורון את ישלח שאם, הבין יעקב: צחות בדרך
 .עשו לידי יגיע קטן חלק רק, אדם בני י"ע, רגילים שליחים

 ה"הקב. בעזרתם צורך לו אין כי, ממנו שילכו, מלפניו שלחם
 (מקוצק מ"מ' ר) .מלאכים עם לו יעזור

 

 (ד, לב" )מלאכים יעקב וישלח"
 אבינו יעקב היה יכול איך להבין וצריך ממש". "מלאכים י"פירש

 משתמשים אין" ל"חז אמרו והרי מלאכים לשלוח ה"ע
 בתגא ודאשתמש" אבות' במס איתא וכן ,"מלך של בשרביטו

 שאדם ומצוה מצוה שמכל דידוע, הוא התירוץ אלא ."חליף
( א"י ד"פ אבות) ל"חז שאמרו כמו, אחד מלאך נברא עושה

 שממצוה אלא", אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה העושה"
 ומלאך, ו"ח מום בעל מלאך נברא וכדומה כוונה בלא הנעשית

 ידו על תמידית בושה לו שיש לפי, עושהו את אוהב אינו כזה
 המלאך גם נברא, בשלמות מצוה העושה אך, מום בעל שעשהו

 לשרתו ומוכן שבראו מי את מאוד אוהב כזה ומלאך, בשלמות
 כל בוודאי אשר ה"ע אבינו מיעקב גדול לנו מי והנה, עת בכל

, ושלמים תמימים מלאכים היו ממעשיו שנבראו המלאכים
 המלאך השר עם לקראתו הולך שעשו יעקב מלאכי וכשראו

 ברשותו והרי, ולשמרו ללוותו יעקב אל מעצמם הם באו, שלו
 שיעשו עליהם ולצוות הללו המלאכים את לשלוח האפשרות

 .בניו כמו הם כי, רצונו
 (ע"זי מפרמישלאן מאיר רבי ק"הרה)

 

 (ד, לב" )יעקב וישלח"
 ממנו גירש", וי"ה את ממנו שלח יעקב כלומר, שלח וי – וישלח

 .העצבות את
 (מרופשיץ נפתלי' ר ר"האדמו)

 שור לי ויהי עתה עד ואחר גרתי לבן עם"
 חן למצוא לאדוני להגיד ואשלחה... וחמור
 (ו -ה, לב" )בעיניך

 שהוא חכם התלמיד על שאומרים הארץ עמי דרך, לפרש ויש
, כברו תוכו ואין בביתו יושב, ומתן במשא מלעסוק עצל

 אהלים יושב והוא, הוא רמאי ובאמת היראה במעטה מתחפש
 לרמות איך תמיד וחושב, עצלותו מחמת רק( המדרש בבית)

 ציד לצוד ומלאכתי, לעול כשור אני, עשו טען גם כך, אחרים
, עצלותו משום רק אהלים יושב ויעקב, ויגע עייף אני ותמיד
 . אותי לרמות איך תמיד וחושב

 אוהל יושב ואינו דרכו עזב כי שידע לעשו יעקב לו שלח לכן
 אני עשיתי" וחמור שור לי ויהי גרתי לבן עם, "מתעצל ואינו

 למצוא לאדוני להגיד ואשלחה, "אפי ובזיעת ידי בפועל לביתי
, כמוני כמוך אלא, עתה דרכי הקודם כדרכי שלא", בעיניך חן

 (סופר כתב)  .אותי לשנוא סיבה כבר ואין
 

 ואת הצאן ואת אתו אשר העם את ויחץ"
  ( ח, לב" )מחנות לשני והגמלים הבקר

 בתפילה, בדורון עשו עם לפגישה מתכונן אבינו יעקב
 ילדיו את מחלק הוא לו הצפויה המלחמה לקראת. ובמלחמה

 שאם כוונה מתוך. מחנות לשני ורכושו צאנו את ואף, נשיו ואת
 השני המחנה יהיה – בו ויכה האחד המחנה על עשו יבוא

 ארץ דרך תורה לימדה": המלך עבד" כך על ביאר. לפליטה
 לומד אתה ממי. אחת בזוית ממונו כל את נותן אדם יהיה שלא
 ."איתו אשר העם את ויחץ: "שנאמר אבינו מיעקב? זאת

 בבא) ל"חז בדברי גם מופיעה הרכוש לשמירת זו מעין הדרכה
 בקרקע שליש, מעותיו אדם ישליש לעולם(: "מב. מציעא

 העניק אבינו יעקב". ידו תחת ושליש בפרקמטיא שליש
, לשניים חלוקתו ידי על הרכוש להגנת טובה עצה במעשיו
 כך, שונה ובמקום אחר באופן החלקים מן אחד כל ושמירת

. הנוסף החלק ייוותר – ייגנב או ייעלם, אחד חלק יאבד שאם
 את" נועם דרכי" בספרו א"שליט מונק הרב מספר לכך בהקשר
 עם רחוק למקום נסע אחד סוחר: ל"בחז המובא, הבא המעשה

 חשש, גיסא מחד. בו יעשה מה ידע ולא, באמתחתו הגון סכום
 בידי להפקידו חשש גיסא ומאידך, גבוה סכום בחיקו לשאת

 את בה והטמין בקרקע גומה חפר לבסוף. מכירו שאינו אדם
 חמדניות עיניים בזוג הבחין לא עבודתו כדי תוך אולם, הממון

 ושלח השכן הגיע לכתו עם מיד... הסמוך מהבית אחריו שעקבו
, המטמון למקום הסוחר שב כלשהו זמן פרק כעבור. ברכוש ידו

 הבחין והנה, וכה כה הביט הוא! איננו הכסף – ושבר שוד – והנה
 האזור על לצפות ניתן בעדו אשר חור קיים הסמוך בקיר כי

 אל היהודי מיהר... הכסף הוטמן בה הקרקע שטח כולל, כולו
 באתי מקרוב זה, אדוני ראה: "לו ואמר בסמוך שגר הבית בעל

, ארנקים שני ברשותי. עדיין איש מכיר ואיני, כאן להתגורר
 את. זהובים אלף של והשני, זהובים מאות חמש של האחד

 במקום מכבר זה טמנתי הזהובים מאות חמש של הארנק
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 האם, השני בארנק לעשות מה מסתפק אני ועתה, מסתור
 להפקידו עדיף שמא או, הראשון הארנק אצל להטמינו כדאי
, הבית בעל יעץ", ביותר הטוב?" "המקום מתושבי אחד בידי

 להטמין, "לידיו נופלים הזהובים אלף את רוחו בעיני ראה שכבר
 כאשר מיד". הראשון הארנק את הטמנת בו במקום הארנק את

 יחפור קט רגע בעוד הלא. השכן התחלחל, מביתו הסוחר יצא
 את יטמין לא וודאי, לו נעלם רכושו כי ויגלה, במטמון הסוחר
 ניגש הוא... במוחו עלה מבריק רעיון. מקום באותו השני הארנק
 אל והחזירו השדה לעבר מיהר, עדיין המלא הארנק את והוציא

, הסתר למקום ניגש, לכך המתין אשר הסוחר. הטמנתו מקום
 ...לביתו חזרה ומיהר, למקומו שהושב הראשון הארנק את נטל

 (האור ומתוק)
 

 (ח, לב" )לו וייצר מאוד יעקב ויירא"
 .(י"רש) אחרים את הוא יהרוג שמא לו ויצר. יהרוג שמא וירא
 והלא לו המתנכל עשו את הוא יהרוג אם יעקב חשש מה מפני

 הבא היא הלכה שהרי וכדין, כדת עשה אותו, יהרוג אם אף
 הסיבה כל שהרי להסביר ואפשר. להורגו השכם להורגך
 בית עבודת בשביל היא מעשו הבכורה את קנה שיעקב

 שכהן הלכה יש והרי. בכור מדין שם לעבוד שיוכל המקדש
 עליו שכן כפיו את יישא לא בשגגה אפילו הנפש את שהרג
 כמה אחת על כך כפיים בנשיאות ואם, מלאו דמים ידיכם נאמר
 של שנאתו כל והרי. חמורה יותר שהיא מזבח בעבודת וכמה
 אותו יהרוג ואם והברכות הבכורה לקיחת על זה ליעקב עשו

 יהיה הוא בסוף כי הבכורה של הקנייה כל שווה היה לא עכשיו
 ויצר ולכן. עשו של בדמו מגואלות שהידיו מסיבה לכהונה פסול

 .אחרים את הוא יהרוג שמא לו
 

 (ח, לב..." )מאוד יעקב ויירא"
, בדרך בא שהיה הזקן בהלל מעשה( ס ברכות) מספרים חכמינו
. ביתי בתוך זה שאין אני מובטח: אמר, בעיר צווחה קול ושמע
 שאמרו עד ענוותנותו במידת מופת שהיה, הזקן הלל, ותמוה

 כל בטוח היה כיצד - כהלל ענוותן אדם יהא לעולם(: ל שבת)
, נוקפו לבו שהיה בו נאמר יעקב גם והלא? עצמו בזכות כך

 לומר זו ודאות הענו להלל לו באה מניין", החטא יגרום שמא"
 הלל כי, הוא ההסבר אלא? ביתי בתוך זה שאין אני מובטח
 להתאונן שלא והרגילם החזקה באמונתו ביתו אנשי על השפיע

. באהבה הכל לקבל אם כי, תבוא שלא צרה כל על לצעוק ולא
 זה אין כי אני מובטח: אמר, בעיר צווחה קול כששמע ועכשיו

 באהבה יסוריהם את יקבלו אלא, יצעקו לא ביתי בני, ביתי בתוך
 .קובלנה של קורטוב בלי

 (בהאלברשטט רב, חריף הירש צבי' ר)
 

 (יא, לב" )קטונתי"
 ראש בערב" נדרים התרת" בסדר קרא מדלאטיטש יוסף' ר

 הטובים המעשים קיום על ושלום חס תוהה אני ואין" השנה
 נשתרבבה" דפוס טעות" בטח: ואמר, לרגע הפסיק". שעשיתי

 נוסף בסידור ועיין הסתכל? עשיתי טובים מעשים מה כי, לכאן
 מעשים אילו וכי ואמר מר בבכי געה מיד. הנוסח אותו ושוב

 ??עשיתי טובים
 

 (יב, לב" )אותו אנכי ירא כי"
 את ששמתי", אותו אנכי" שום על – יעקב אמר – אני תייראמ

 שמא וחוששני" בכורך עשו אנכי" לאבי ואמרתי" אותו" עצמי
 .לחטא הדבר לי ייחשב

 (דנהורא בוצינא)
 

 (יב, לב" )עשו מיד ...נא הצילני"
 הים שפת שעל העיר(, קיסריה) בקיסרין התגוררו רבים יהודים
 הגויים שכניהם שכן, קיסרין יהודי של סבלם היה גדול, התיכון

 .הרומאים המושלים באזני שווא עלילות עליהם מעלילים היו
 של הגדולים מחכמיה, אלעזר בן יצחק רבי טייל הימים באחד

( ומשוננים חדים סלעים) בשוניות ונתקל הים שפת על קיסרין
 .המים מתוך המזדקרות

 כי ראו עיניו קל, רשרוש שמע והנה התלול בשביל פוסע החל
 הבחין מה דבר אותו כשקרב. בשביל לעברו מתגלגל מה דבר
 ככדור שהתגלגלה עגלגלה עצם של קולה זוהי כי יצחק רבי

 .השביל במורד
 עלול, כן לא שאם, "יצחק רבי חשב", אותה אטמין מוטב"

 התכופף וליפול בה להיתקל הזה הצר בשביל הפוסע מישהו
 .הסלעים שבין בנקיק העצם את וטמן אפוא

 הקולית ניתקה והנה, פסיעות כמה לפסוע יצחק רבי הספיק לא
 לא כי יצחק רבי הבין, בשביל להתגלגל והמשיכה ממקומה

 .ממקומה הרוח אותה העיפה כן ועל למדי עמוק במקום טמנה
 לדרכו מיהר ומיד העצם את לתוכו דחף יותר, עמוק סדק חיפש

 אותה לה מתגלגלת שוב שלפניו בשביל? עיניו רואות מה, והנה
 !אותה טמן קט רגע לפני שרק קולית עצם
, כלשהי שליחות מזומנת שלפניו זו לעצם כי יצחק רבי אמר
 ובידו מרומא שליח הגיע כך כדי תוך. להחביאה ניסה לא ושוב

 .קיסרין העיר למושל מיועדות המלך מאת אגרות
 והנה העיר אל במהירות להגיע ביקש הוא, לשליח הדרך לו אצה

 השוניות מעל צנח עין וכהרף השליח מעד במשהו, נתקל
 .ונהרג הים קרקעית אל החדים והצוקים

 עצם אותה זו הייתה? השליח נתקל במה ניחשתם הלא
 !מתגלגלת

, בבגדיו פשפש בנופל והבחינו מקום בקרבת שעברו יהודים
 .הוא מי להם שיבהיר כלשהו מסמך עליו ייצאו שמא

 אגרות מלא תיק המחפשים מצאו אחד מסמך רק לא
 כי והסתבר, היהודים בהם קראו. גופו על האיש נשא ומסמכים

 .קיסרין יהודי על רומא מלך שגזר חדשות רעות גזירות אלו
 סברו הרומאים. קיסרין מושל של לידיו הגיעו לא גזירות אותן

 רומא מלך התפנה אשר ועד הימה נפל האגרות ובו התיק כי
 לפייסו היהודי הצליחו גזירותיו אגרות את מחדש לכתוב

 (צדיקים של עשיהםמ) בטלו. והגזירות במתנות
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 (יג, לב" )עמך איטיב היטב אמרת ואתה"
 לטב רחמנא דעביד מה כל' תמיד לומר לשונו על המרגיל אדם

 לו ומטיבים מודדים זו במדה אזי:(, ס בברכות) כדאיתא' עביד
 אזי, לטובה הכל" היטב אמרת ואתה" וזו הכוונה. השמים מן

 ".עמך איטיב' "ד מבטיחו
 (הנצח ממעיינות, מטשעבין הגאון)

 

 (יג, לב" )עמך איטיב היטב אמרת ואתה"
 כל ,עולם של רבונו, אומר היה ע"זי מסאסוב ליב משה' ר הרבי

 טובה יש ברם, עושה אתה לטובה בודאי, עושה שאתה מה
 כי, ממך מבקש הנני לפיכך, רעה מתוך טובה ויש טובה מתוך

, אבינו יעקב שאמר כפי, ממש טובה שהיא כזו טובה לנו תתן
 בזה כיוצא. טובה של טובה' איטיב היטב אמרת ואתה'

", חסדו לעולם כי טוב כי' לד הודו, 'הפסוקים גם מתפרשים
, הרעה על אפילו, יתברך להשם לברך תמיד אדם צריך כלומר

 יאמר, 'ממך אנו מבקשים אולם, חסד אלא אינה הרעה גם שכן
 ישראל שגם, כזה חסד עמנו עשה' חסדו לעולם כי ישראל נא

 .אותו ומשיגים רואים שהכל ממש של חסד, חסד שהוא יאמרו
 (שפר אמרי)

 

 "ויקח מן הבא בידו" )לב, יד(
מצינו אצל אליהו עם נביאי הבעל שהפר של הבעל לא רצה 

בא בידו" היות שאף בהמה לא ללכת, וזו הכוונה "ויקח מן ה
רצתה ללכת וליפול בחלקו של עשו, היה צריך לקחתן בכח 

 )מובא באלשיך ובבאר מים חיים( ובעל כרחן. 
 

 (יד, לב" )לעשו מנחה בידו הבא מן"
 כפי מצוה שעושה אדם: מקוצק מנדל' ר הקדוש השרף אמר

 – ובפזיזות בחפזון, כוונה ובלא הדעת ישוב בלי, לידו שמזדמן
 .אחרא לסטרא חיזוק" לעשו מנחה" זו הרי

 

 (יט, לב" )לעשו לאדוני שלוחה היא מנחה"
 ממקורביו אחד את ל"זצ מידנר משה רבי צ"הגה שלח פעם

" אברהם בית" בעל ר"אדמו למרן נסיעה שיסע ביותר הגדולים
 שיחזור לו אמר וכשחזר, הדרך להוצאות כסף לו ונתן, ע"זי

 שלוחה היא מנחה, "המאמר את לו ואמר, מאמר איזה לפניו
 או - שלוחה מנחה הוא עושה שיהודי מה כל", לעשו לאדוני
, לאדוני מנחה זה הרי כראוי זאת עושה אם לעשו. או לאדוני

 ואמר. לעשו וחלילה חס זה הרי כראוי זאת עושה אינו ואם
 נחה'מ של ת"שהר לכך וסימן, עבורי נשלח זה מאמר, מ"הרמ

 .ה"מש הם לוחה'ש יא'ה
 (שלום נתיבות)

 

 (כה, לב" )לבדו יעקב ויוותר"
 .(רש"י) עליהם" וחזר קטנים פכים "שכח

 מן לאדם שנתנו דבר שכל מפני הקטנים, הפכים על יעקב חזר
 להיזהר יש ולכן, אליו שייכות איזו נפשו בחביון בו יש השמים

 מקל, מ"הרי מוסיף ומכאן. הדבר את לאבד ולא לקלקל לא
, השמים מן בהם מחונן שאדם טובות ותכונות למעלות, וחומר
 ...מהן לאבד ולא לקלקל לא זהיר שיהא

 (ל"זצ י"האר בשם ם"הרי החידושי)
 

 (כה, לב" )לבדו יעקב ויוותר"
 צרות שבכל". לבדו" של והחזון התקווה את לבניו הותיר יעקב

 יהיה שאז הימים אחרית לחזון ישאפו, עשו עם במאבק, הגלות
 .לבדו נשגב' ה
 '(יבוז'ממז ברוך' ר)

 

 (כה, לב" )עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויוותר"
 את" יצחק עקידת" בספרו פירש ל"זצ עראמה יצחק רבינו

 יעקב שהעביר זמן כל: לבנים סימן אבות כמעשה, המאורע
 הנחל את משפחתו בני בהעברת שקד, לו אשר כל את אבינו

 כשהכל אבל. תביעה עליו הייתה לא, מבטחים למקום והבאתם
 התגרה אז או, בזוטות, קטנים בפכים לעסוק ופנה מכונו על בא
 בפרנסתו האדם עוסק עוד כל. אלינו, ומכאן. עשו של שרו בו

 עוסק" בכלל זה גם, להיפך. תביעה עליו אין, ביתו ובצרכי
. קטנים בפכים לעסוק לו אל, העבודה יום בתום אבל". במצוה

 יעקב של למידתו יתחבר. תורה לשיעור, המדרש לבית יעלה
! בטל אדם", שדה איש, "עשו של לשרו ולא אוהלים יושב אבינו
 כפירוש, לצאצאיו הרומזת", ירכו כף תקע, "חלילה, שאז

 תורה לשיעור הולך אביהם את הרואים הבנים אשרי. ן"הרמב
 (השבוע מעיין) !יום של בערבו

 

 (ד, לג" )וישקהו"
. ליעקב" שונא שעשו בידוע היא הלכה י"רשב "אמר י:"פירש

 אסורים זה את זה שמכירים שנים מובא: דבהלכה לפרש יש
 יחד. יאכלו שמא גבינה וזה בשר זה אחד, שולחן על לאכול
' סי ד")יו ופלתי כרתי בספרו אייבשיץ יהונתן' ר בשם וכתוב

 ישראל אין כרגיל כי ביחד לאכול מותר ם"ועכו שלישראל פח(
 מזה כי", הלכה" לשון בזה ומדויק, זה את זה אוהבים ם"ועכו

 . וחלב בשר לענין הלכה לנו יוצאת
 

 צוואריו על ויפול, ויחבקהו לקראתו עשו וירץ"
 (ד, לג" )ויבכו וישקהו

 צוואר)= צווארו ונעשה(, יעקב את לנשוך)= לנשכו עשו ביקש
 של נשיקה הייתה שלא", וישקהו" נקוד לכך. שיש של( יעקב
 .אמת

 לחטוף שבא לזאב? דומה הדבר למה משל? בכו למה -" ויבכו"
 זה. האיל בקרני הזאב שיני נכנסו, לנגחו האיל התחיל. האיל את

 בפעם) כלום לו לעשות יכול שלא, בוכה הזאב: בוכה וזה, בוכה
 (.בעתיד) ויהרגנו יחזור שלא, בוכה והאיל(; הזאת
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; כשיש יעקב צוואר שנעשה על, בוכה עשו: ויעקב עשו כך אף
: אומר הכתוב יעקב על. וישכנו עשו יחזור שמא, בוכה ויעקב

: נאמר עשו ועל'(; ה', ז השירים שיר" )השן כמגדל צווארך"
 '(.ח', ג תהילים" )שיברת רשעים שיני"

 

 ( ד, לג) "וישקהו"
 מעשה. ליעקב" שונא שעשו בידוע היא "הלכה י:"רש פירש
 רבי עם שהלך, הונגריה מרבני", דרור מר" בעל מרדכי ברבי

 ערלים עליהם קמו. אמסטרדם של ברחובה מקמאד שמואל
 שאת בעוד, מרדכי רבי של לעברו אבנים וזרקו המקום מתושבי

 מרדכי רבי הבחין דרך כברת כשעברו. לנפשו הניחו שמואל רבי
 רבי ענה. כך על שאלו. תמרורים בוכה שהוא שמואל ברבי

 הערלים ואם, ליעקב שונא שעשו בידוע היא הלכה שמואל
 ולא פניך על חקוק ישראל שם כי סימן זה הרי, בי ולא בך בחרו

 .שחטאתי משום זה, פני על
 (אברהם דברי)

 

 (ד, לג" )וישקהו צוואריו על ויפול"
 יעקב של צווארו ונעשה לנשכו ביקש עשו כי מסופר במדרש

, בפסוק זה דבר מרומז היכן, להבין ויש. שיש כאבן קשה
 עשו כאשר כי אלא. אותו נשק כי מפורש נאמר הלא, אדרבה
, ביותר המכאיבה הנשיכה זוהי יעקב לגבי הרי, ליעקב מנשק

 (ם"הרי חידושי) '.שונא נשיקות ונעתרות'
 

 למצוא ויאמר... הזה המחנה כל לך מי ויאמר"
 (ח, לג" )אדני בעיני חן

 זה והלא טוב מכל ובו מחנה יש ליעקב הכיצד מתפלא עשו
 הזה העולם את ויעקב עשו חילקו אמם במעי וכבר ,'הזה עולם'

 עולם' צריך לא אני באמת, יעקב לו ענה. ביניהם הבא והעולם
 לשחד חייבים ואנו לנו מציקים הגויים שלפעמים אלא', הזה

 בעיני חן למצוא" כדי רכוש להחזיק חייבים אנו לכן, אותם
 (הנר לאור) ".אדני

 

 (ט, לג" )רב לי יש עשו ויאמר"
 ".כל לי יש" אמר יעקב ואילו

 מאתיים רוצה מנה לו שיש שמי כיון, חסרים לעולם הרשעים
 .הכל לא אך רב, להם יש כך משום'. וכו
 ".הכל" להם יש שתמיד, דבר חסרים אינם הצדיקים אך
 ".צרכי כל לי שעשה" מברך בוקר כל יהודי כן על

 

 (י, לג" )אלוקים פני כראות פניך ראיתי"
: בפיו וקובלנה גוי להגמון הגיע דתו שהמיר שפל יהודי

 בגלל נוצרים אנשים של בפניהם מסתכלים אינם היהודים"
 של לדידו". רשע אדם של בפניו להסתכל אסור" גזענית טענה

 .קודם" אחת שעה ויפה לתקן שחייבים אפליה זו, המומר

 על כרצונו יעליל אדם שכל ייתכן לא, הוכחות רצה ההגמון
: מוכן הגיע המומר. כך סתם יסבלו וכולם שלמה אוכלוסיה

 בצורה זאת לך אוכיח שם, אייבשיץ יונתן רבי אל עימי בוא"
 ".ביותר פשוטה

 בפניו בעוד אבל. עימו לשוחח והחלו יונתן רבי אל שניהם הגיעו
. להסתכל אבה לא המומר של בפניו, יונתן רבי הביט הגוי של

 שונה במה. בפני מסתכל אינו הוא, הנה: "בהגמון דחק המומר
 כן על כי" שנאמר אחיו עשו בפני שהביט יעקב מסבו הוא

 ?"פניך ראיתי
 הפסוק: בחריפות וענה המומר דברי את יונתן רבי שמע

 פניך ראיתי" התורה אומרת בהמשכו. שלם אינו שציטטת
 האלוקים בפני להסתכל אפשר שאי כפי -" אלוקים פני כראות

 עבורי נחשבת פניך ראיית לעשו יעקב אמר כך, בחיים ולהיוותר
 ...למיתה

 

 נא יעבר ...לנגדך ואלכה ונלכה נסעה ויאמר"
 עד ...לאטי אתנהלה ואני עבדו לפני אדוני
 (יד-יב, לג" )שעירה אדוני אל אבוא אשר

 בארצות מחוויותיו סיפר' מפוניבז הרב, כהנמן יוסף שלמה רבי
 ברכבת נסעתי" הישיבה למען הראשונה בנסיעתו, הברית

 שהבעת פרחחים בחבורת הוקפתי לפתע, יורק בניו התחתית
... בודד יהודי מלשדוד יירתעו שלא בבירור העידה פניהם
 לי נקף לא. בי ננעצו ועיניהם סביבי התהדקה הצעירים טבעת

 פיסת מכיסי הוצאתי: רעיון במוחי צץ לפתח. לעזרה מקור כל
 היכן יודעים הם אם אותם ושאלתי, קרובה כתובת ועליה נייר
 ."איתנו, כאן לרדת "עליך הפרחחים, צהלו כמובן",. "לרדת עלי

 מאשר החשוך ברחוב אורח עובר לשדוד בטוח יותר הרבה
 ...הציבורית ברכבת
 הכבוד את להם נתתי ממקומותינו. קמנו וכולנו, עצרה הרכבת

 האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז רגע המהתיהתמ לפני, לרדת
 ..".אלו של מעונשם פטור - בפנים נשארתי ואני

 .השומעים הפטירו ,"גאוני רעון זה הרי"
 הציע כשעשו אבינו. מיעקב אותה למדתי, שלי המצאה זו אין"

 ואני, עבדו לפני אדוני נא יעבר יעקב השיבו" ונלכה נסעה" לו
 ."..לאיטי אתנהלה

 גאונות זו הרי המצוקה ברגע הפסוק מן הרעיון את לדלות
  יותר... עוד גדולה

 (אבות מורשת)
 

 (ה, לד" )בואם עד יעקב והחריש"
 ימהר ולא בסבלנות להתאזר לאדם ראוי כי, מכאן ללמוד יש

 כמו, הדעת ביישוב ימתין אלא, נגדו שיעשו מה על לכעוס
, בדינה שפגע חמור בן שכם במעשה, יעקב אצל שמצינו

 מה יחדיו שיתייעצו כדי, השדה מן בניו של בואם עד שהחריש
  (ג"רלב)  .לעשות
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