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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ה' בראשית לב)" לבן גרתי עם"

 עד שיורד לפרטים , הבין מה העניין בזה שיעקב מתאר בפני עשו את כל המוצאות אותו אצל לבןצריך ל
ואוהבים זה את זה לעדכן אחד את השני דרך אחים שנאמנים הקדוש ש" אור החיים"מתרץ ה? שלכאורה מיותרים

זו הסיבה , ת הלבבותודבר דה מלמד על קרב, דברים טובים והן אם הדברים רעיםבין אם הם , אשר יעבור עליובכל 
למצוא חן בעיניו כשידע כי היא כדי רעות בין טובות ובין , אצל לבן מוצאותיוכל שיעקב מספר ומפרט לעשו את 

 . מאמין בו ונאמן אחוותויעקב 
 

 (ו' בראשית לב)" לי שור וחמור צאן ויהי"

 ?לפני החמור שוריעקב את הלמה הקדים  "ויהי לי שור וחמור": על הפסוק במדרשת המובא מזכיר א רבינו בחיי
אש ובית יוסף להבה ובית עשו  יעקבוהיה בית " :שכתובעל פי מה , כבר נולד יוסף שהוא שטנו של עשושרמז לו 

 ('דברים לג)" לובכור שורו הדר " :יוסף נקרא שור שנאמרוידוע ש ('עובדיה יח) "לקש ודלקו בהם ואכלום
 

 (ח 'בראשית לב)" ויירא יעקב"

ם שליחיוה, ואת מנחתםשליחי יעקב את שעשו סירב לקבל  ן"הרמבמבאר ? מה מקור הפחד והיראה אצל יעקב
דו של יעקב אלא בוכאין זה משום , עמו ארבע מאות אישלקראת יעקב והולך עשו מה שמעצמם חקרו ודרשו וגילו ש

  . ועל כן חשש יעקב להילחם בוכוונתם היא 
 

 (כו 'לבבראשית )" האבקו עמובוירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב "

ות עבירות הפוגמידוע שיש כי . ולובכ לשלוטיעקב ולפגוע בהיתה שרו של עשו  הקדוש שכוונת " אלשיך"מבאר ה
נצח את יעקב יוכל לשחשב שרו של עשו ו .אחד מאבריושפוגמות רק בפרטיות עברות ויש , עצמות האדם בכל

אלו שנים ום שיעקב לא קיים מספר כבוד הוריאותה הזניח יעקב או מצות  ארץ ישראל אשרבזכות מצוות ישוב 
אז  של יעקב  כל עצמואין שרו של עשו מצליח לגבור על  "וירא כי לא יכול לו"אלא ש. לוואדם כמצוות הפוגמות ב

 המתייחסת אלעבירה שתי אחיות זאת שיעקב נשא ולא מצא רק  ופשפש. פרטיר מצוה אשר פוגעת באיבבקש לו 
 . בו יכול לפגוע ביעקבכי מצא מקום " ויגע בכף ירכו"ואז , "יוצאי יריכו" על פרי בטןכתוב הירך כ

 

  (ד' להבראשית ) "י הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהםקל-ויתנו אל יעקב את כל א"
, ולא באוזני בני יעקב י הנכרקל-באזני אהיא לנזמים שהיו " אשר באוזניהם"שכוונת הכתוב  "משך חכמה"מסביר ה

שגם מה ולפי זה נראה . יוט בהנאהדם להיאסורדברים שהם , ה זרהדתכשיטי עבווחייבים לומר זאת כי היו אלה 
ומוסיף " הצלמים אסוריםכל "ל ש"אמרו חזפי מה של הוא עו, זרההה דגם לעבומתייחס  "םדאשר בי"שכתוב 

הוא גם מה י הנכר קל-אהיא ש "י הנכרקל-את כל א"שאמר  כוונת מהו. "ברדו כל דאף כל שיש בי"אומר וג "רשב
י דה זרה של עובדעבועל פי הידוע ש אהו" אשר בידם"הסבר אחר ל. י הנכרקל-אשר באזני א "ואת הנזמים". םדביש

ה לידו של ישראל כבר באאך אם עבודה זרה זו  אותה לבטליכול גוי  ,אלישר דו של איששלא באו ליכל זמן  ,כוכבים
שוב לא מועיל בהם ם דלילוקי הניכר -אכיון שבאו ש, "םדאשר בי"ולכן אמר . את העבודה הזרה בטללא ניתן ל

 . לכן הטמין אותם יעקב. טוליב
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 (ה' בראשית לב)" לבן גרתי עם"
ואחר שיזכה . "נבל"נקרא שדהיינו היצר הרע , "נבל"של תיות הן אותן האו "לבן"שאותיות  "אלימלך נעם"מסביר ה

, "לבן"אזי היצר הרע נהפך ל, (.ברכות נד)בשני יצריך  (ה 'דברים ו) "בכל לבבך"יצרים כאמור הבשני ' את ההאדם לעבוד 
י הכוונה הווז. שיחזיק עצמו בזה העולם כגרהעיקר הוא על ידי הכנעה ? כךאדם להיזכה  יומת. לובן העליוןהדהיינו 

דהיינו שהחזקתי עצמי , לשון גירותמ "גרתי"משום ש "לבן"ל "נבל"פירוש שזכיתי שהיצר הרע נהפך מ, "עם לבן"
שאחרתי בעבודה כלומר , "ואחר עד עתה"בידי בימים מועטים כי אם זה ובכל זאת לא עלה . כגר בהכנעה גדולה

 .אחר שנההזאת יום אחר יום ושנה 
 

 (ח 'לבבראשית ) "ויירא יעקב מאד ויצר לו" 
 (. י"שר) "אם יהרוג הוא את אחרים - וויצר ל, רגשמא יה - עקבי״ויירא 

ל "מה שאמרו חזאותו מדין  והלא בדין הוא שיהרג? פן יהרוג את עשויעקב חושש מדוע לכאורה , נשאלת השאלה
על נירון קיסר ל "על פי מה שאמרו חז" ויז הל"חידושי מרן הגרי"מתרץ ב ?.(עב סנהדרין)" השכם להורגו הבא להרגך"

מאן אחרים "כלשון הגמרא אחרים״ " בשם וכידוע נקרא רבי מאיר ,תגייר ויצא ממנו רבי מאירהואדום  שהיה ממלכי
, שמא יהרוג את עשוליעקב ויצר לו שמא יהרוג את אחרים״ צר היה " י"שכתב רשמה  וזה (הוריות יג) "רבי מאיר

  . "ריםחא"מאיר המכונה בשם  שממנו עתיד לצאת רבי
 

 (כה 'לבבראשית ) "וויאבק איש עמ"

חיכה כל כך הרבה  מדוע? נאבק שרו של עשו עם יעקב אבינו דועמ, ה״חפץ חיים״ ,רבי ישראל מאיר הכהןשואל 
 ,"דסח"אברהם אבינו מסמל את ה, תירץ ה״חפץ חיים״, אלא ?הרי היה יכול להיאבק עם אברהם או עם יצחק, זמן

 יכול, "דחס"יכול היה לסבול את השרו של עשו  .ואילו יעקב מסמל את ה״תורה״, "אבינו מסמל את ה״עבודה יצחק
היא יסוד קיומו של עם שכן התורה ". תורה"אבל בשום אופן אינו יכול לסבול את ה, "עבודה"היה לסבול את ה

 . ולנצחו, למלחמה בו עלינו להירתם כולנו יחדו, הורה ולומדיתמכריז הוא מלחמה על ה בכל עת, משום כך, ישראל
 

  (כז 'לבבראשית ) "ויאמר שלחני כי עלה השחר"
 (י"רש" )שהגיע העת לומר שירה"

מעולם לא אמר שירה עדיין ועתה הגיע העת המלאך מדרש של פי הע "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמפרש 
, כל השרים של האומות אומרים שירהמתרץ שו? עתה העת שלו לומר שירהדווקא ויש להבין למה הגיע . לומר שירה

. התגברות לשר שלהם לומר שירה הגיעממזה , עושה איזה אומה חסד עם ישראלאשר כ ?שירההם ומתי אומרים 
תגברות לשר הה הזה הגיעהחסד הו, כאן עשה עשו חסד עם יעקבו, היה שרו של עשוהמלאך  ,לפי המדרש, וכאן

כי מעולם לא עשה , שירה ועתה הגיע העת שלו לומר שירההמלאך אמרו שמעולם לא אמר  ןולכ. שלו לומר שירה
 .ולכך הגיע עתו לומר שירה, יעקב ועתה עשה חסד עם, עשו עם יעקב חסד

 

 (ח' בראשית לג)" לך כל המחנה מי"

מה כוונתך , "מנחה היא שלוחה לאדוני"אמר לי אלי הגיע המחנה ששכוונת עשו היא לומר ש "ספורנו"מסביר ה
 ?ךירני צשאשב וחמא אתה חסד שה של כבוד או למנחה של למנחבמנחה זו האם הכוונה היא 

 

 (כה' בראשית לד) "על העיר בטח ויבואו"
  (י"רש) "בטוחים היו על כחו של זקן"

 כמו שפירש לשכםשהתפלל על בני יעקב כשיבואו אבינו אברהם  ואהי "שאליו כיוון רשזקן שה "כלי יקר"מבאר ה
היו הוא שבני יעקב " בטח"פירוש נוסף ל. (ו 'יבבראשית ) "ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם: "הפסוקעל י "רש

אנשי שכם מלו את עצמם הרי כי יאמרו מאחר שהתנקם בהם על אנשי שכם לא יבקשו ל םוהפריזי םהכנעניבטוחים ש
 . אשו מהםיאינם משלנו ויתישהם כבר 

 

 (בראשית לה יט)" בדרך אפרת היא בית לחם ותמת רחל ותקבר"

הלוא , אותה בדרך עיר וקבראת רחל ל לא הכניסעל יעקב מדוע ד "בשם נימוקי רי" פני דוד"מתפלא ב א"רבינו החיד
שם אפילו אם היה קונה או לדור באותה העיר ומתרץ שכיון שלא היתה כוונת יעקב  ?כל כךכה לה סמו התהיהעיר 
רחל לכרם והיתה  ואלשדה המקום אותו את וחורשים  שאחר זמן היו גוזלים אותויתכן , שםאת רחל  וקובר מקום

 . כרםלא ו שדההיות לא מקום שאינו ראוי לבקברה בדרך  ןלכ ,מתבזה
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