
 

הוכחת יעקב לעשיו שבדין לקח את הברכות מכך 
 שגדולים צדיקים ממלאכי השרת

פרש"י מלאכים ממש. ויש  וישלח יעקב מלאכים )לב ד(
 להבין מדוע שלח יעקב מלאכים ממש ולא שליחי בשר ודם.

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא במדרש עה"פ כי לא יראני האדם 
לראות פני השכינה ולהמשיך לחיות  וחי, פירוש אחד דא"א

שהרואה שכינה מת מיד, משל לעגל שרואה את אמו שרץ 
אחריה, כך הנשמה שהיא ניצוץ מהשכינה כשרואה את השכינה 
מיד פורח מן הגוף ורץ אחרי השכינה. פירוש שני שהוא לשון 
ציווי, פירוש שלא ידמו הבנ"א עצמן למלאכים שרואים פני 

שלמלאכי השרת מעלה גדולה מבנ"א שכינה וחיים לעולם, 
 וחיים. ‘ שרואים פני ה

ויש לפרש שנחלקו ב' הפירושים במחלוקת האם גדולים צדיקים 
יותר ממלאכי השרת או גדולים מלאכי השרת יותר מצדיקים, 
שלפירוש הראשון שאין אדם יכול להסתכל בשכינה והמסתכל 

פירוש מיד מת, הרי שמלאכי השרת גדולים מצדיקים, משא"כ ל
השני שצדיק יכול להציץ בשכינה רק שמצווה שלא לעשות זאת, 

 הרי שצדיקים גדולים ממלאכי השרת. 
והנה איתא במדרש ב' טעמים מדוע כהו עיניו של יצחק, פירוש 
אחד משום שנסתכל בשכינה בעקידתו, ודין המציץ בשכינה 
למות, ולכך נסתמא שהסומא חשוב כמת, פירוש שני שנסתמא 

 כל יעקב לקחת את הברכות. כדי שיו
ולפי"ז י"ל ששלח מלאכים לעשיו לרמז לו ענין זה, שהנה הרי 
המשלח גדול מהשליח, וממילא הרי שצדיקים גדולים יותר 
ממלאכים שהרי יעקב המשלח והמלאכים הם השליח, וא"כ 
שצדיקים גדולים ממלאכים ע"כ שהצדיק יכול להציץ בשכינה, 

סתמא יצחק זה משום שהמציץ וא"כ תו אין לומר שהטעם שנ
בשכינה מת ונסתמא בכדי שיחשב כמת, וע"כ שהטעם שנסתמא 
יצחק זה כדי שיקח יעקב את הברכות מעשיו, ורמז לו יעקב בכך 

 שאל לו לכעוס מפני שכדין עשה כשנטל ממנו את הברכות. 
ועל פי דרך זו נראה לפרש אף מה שאמר יעקב לעשיו "כי על כן 

פני אלוקים ותרצני" )לג י(, שרמז לו בכך ראיתי פניך כראות 
שראה פני אלוקים, וא"כ ע"כ שמותר לצדיק להציץ בשכינה, 
וע"כ שמה שנסתמא יצחק היה כדי שיקח יעקב את הברכות, ותו 
אל לו לעשיו להתרעם, ועל כך השיבו עשיו "אחי יהי לך אשר 

 לך" )לג ט( ופרש"י שהודה לו על הברכות מכח טענה זאת. 
 התורה חנוכת

מודע עשיו הביא עמו ט"ז אלף איש בכדי להילחם 
 ביעקב

איתא בילקוט ר"ל אמר עמו  וארבע מאות איש עמו )לב ז(
כעמו, מה הוא עשוי על ארבע מאות איש כך כל אחד מהם עשוי 

 על ארבע מאות איש עמו ע"כ. מבואר במדרש שעם כל אחד

היו מהארבע מאות איש היו ארבע מאות איש נוספים, הרי ש
ששה עשר ריבוא חוץ מעשיו, ויש להבין מדוע טרח עשיו 

 להביא עמו כל כך הרבה אנשים. 
ונראה לפרש שבמכוון הביא עמו עשיו מניין אנשים זה, דאיתא 
בתהילים יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש )צא(, הרי 
שבכח אדם מישראל לנצח אלף איש, והנה יעקב היה עם אחד 

ד' נשותיו הרי חמשה עשר איש, הרי שהם יכולים עשר ילדיו ו
לנצח חמשה עשר אלף איש, ומאחר שידע זאת עשיו לכן הביא 
עמו ששה עשר אלף איש, דהיינו עוד אלף איש יותר ממה שבכח 

 יעקב ומשפחתו לנצח, וכך ינצח עשיו. 
ולזה נראה לפרש מה שאמר יעקב הצילני נא מיד אחי מיד עשיו 

שבדוקא אמר "ירא אנכי אותו", שדוקא אותו  כי ירא אנכי אותו,
היה ירא ולא את שאר האנשים שאת שאר האנשים, יכלו לנצח 

 ורק את עשיו והאלף היתרים שעמו לא יכל לנצח. 
ולפי"ז יש לפרש נמי מה שפירש רש"י שנענש יעקב על 
שהחביא את דינה, שאם לא היה מחביאה היו ט"ז איש והיו 

 רים ולא היה לו לירא בכלל.מנצחים אף את האלף הנות
 אות תורה )אוסטרובצא(

החשש של יעקב מלהרוג את עשיו הוא משום שאף 
 הוא ימות

ופרש"י וירא, שמא יהרג,  וירא יעקב מאוד ויצר לו )לב ח(
ויצר לו, שמא יהרוג אחרים. וקשה דהניחא שירא שמא ימות, אך 

צמו מדוע ויצר שמא יהרוג את עשיו, והרי מותר לו להציל ע
 בנפשו של רוצח שהבא להרגך השכם להורגו. 

ונראה לפרש שהרי אמרה רבקה "למה אשכל גם שניכם ביום 
אחד )כז מה(, ופרש"י שרוח הקודש נזרקה בה ומתנבא שביום 
אחד ימותו שניהם עיי"ש, ולפי"ז יתפרש היטב שלא פחד יעקב 
על מות עשיו אלא פחדו היה על עצמו, שידע שאם יהרוג את 

ימות אף הוא באותו היום כנבואת רבקה ולכן פחד, וא"כ מה  עשיו
שירא היינו שמא יהרג הוא, ומה שויצר היינו שחשש שיהרוג 

 הוא את עשיו וממילא ימות אף הוא באותו היום. 
 מהרי"ל דיסקין )ד"ה ותעבור(

מדוע הוצרך יעקב לעשר את הבהמה שנתןכדורון 
 לעשיו

פרש"י, מדרש אגדה אבנים  ויקח מן הבא בידו וגו' )לב יד(
טובות ומרגליות שאדם צר בצרור ונושאם בידו, דבר אחר מן הבא 
בידו מן החולין שנטל מעשר כמו שאמר אעשר אעשרנו לך והדר 

לקח מנחה, עכ"ד רש"י. ונראה לפרש דשני הפירושים אחד הם 
 צריכים זה לזה. 
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ני דאיתא בגמ' פסחים )ו.( בהמת ארנונא פטורה מן הבכורה, וה
מילי היכי דלא מצי מסלק בזוזי אבל היכא דמצי מסלק בזוזי 
חייבת,ביאור העניין, דהיכא שאינו יכול לשלם את הארנונא 
אלא ע"י הבהמה הרי שפטורה מן המעשר, אך היכא שיכול 
לשלם את חובו בדמים אינו יכול לשלם בבהמה ולהיפטר מן 

הוקש הבכורה, ונראה דה"ה גבי מעשר בהמה דלכמה ענינים 
מעשר בהמה לבכורות, והיינו שכשיכול לסלק את הארנונא 
בממון אינו פטור מן מעשר בהמה, וכשאינו יכול לסלק את 

 החוב אלא בבהמה פטור מן המעשר. 
והנה יעקב אמר וכל אשר לי אעשר אעשרנו לך, נמצא א"כ 
שהיה צריך ליתן אף מעשר בהמה, ומאחר שבא עשיו למולו 

עקב ליתן לו דורון כדי להינצל, הרי שדין כדי להורגו והוצרך י
הבהמות שהביא לו הוא כתשלום ארנונא שהוא בכדי להציל 
נפשו, וא"כ לכאו' יכל יעקב להיפטר ממעשר בהמה שנתחייב 

 שהרי בהמת ארנונא פטורה מן המעשר. 
וא"כ קשה מדוע מפרש רש"י בפירושו השני שקודם עישר 

. ברם זה יש לתרץ ע"פ והדר לקח מנחה, הרי פטור הוא מלעשר
הפירוש הראשון שלקח אבנים טובות ומרגליות ונתן לו, נמצא 
לפי"ז דחשיב שאפשר לסלק חובו בממון, וא"כ הרי שאינו 
נפטר מן המעשר, לפיכך עישר קודם שנתן לו את הדורון. 

 ושפיר שב' הפירושים צריכים זה לזה. 
 מהרי"ל דיסקין

לעשיו  ביאור נפלא למנין הבמות ששלח יעקב
 במנחה

ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו עזים מאתיים תיישים 
עשרים רחלים מאתיים ואיילים עשרים גמלים כו' שלושים 
פרות ארבעים ופרים עשרה אתונות עשרים ועירים עשרה )לב 

 טז(-יד
 יש להבין מדוע שלח יעקב לעשיו דוקא במנין זה מכל מי ומין. 

במדרש, שיעקב ירא משום  ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא
שלא היה בידו באותם כ"ב שנים מצות כיבוד אב, ואילו ביד 
עשיו היתה מצות כבוד אב, ואיתא בגמ' מגילה )יז( שבי"ד 
שנים שלמד תורה לא היה חייב בכאו"א ואילו בכ"ב שנים 
שהיה בית לבן היה מחוייב בכאו"א, נמצא שהיה חייב יעקב על 

ם, ומאחר שהיה ליעקב את עשיו ביטול כבוד או"א כ"ב שני
אחיו שאף הוא היה מחוייב בכבוד או"א, נמצא שעל חצי 
מהשנים כלומר י"א שנים היה מוטל חיוב כיבוד על עשיו, ורק 
י"א שנים הנותרות היו מוטלות על יעקב וכיבד עשיו במקומו, 
נמצא שי"א שנים עבד עשיו במקום יעקב והיה יעקב חייב 

 בודתו.לשלם לו עליהם שכר ע
ונראה שהמנחה ששלח יעקב לעשיו עלתה בשווי שכר אותן 
י"א שנים, וכדי לחשב זאת תחילה יש לחשב את שווי השכר 

כ יש לחשב את שווי המנחה בכדי ”המגיע על י"א שנים, ואח
 שתעלה בקנה אחד עם שווי השכר המגיע לו, וכדלהלן. 

את בגמ' תענית בתשובת גביהה בן פסיסא למצרים מחשב הוא 
שכר העבודה על יום אחד סלע עיי"ש, ואיתא בספר הקנה דיש 
לחשב ש"ס יום בשנה, דהיינו י"ב חודשים של ל' יום, נמצא 
ששכר שנה הוא ש"ס סלעים, וכשנכפיל בי"א שנים שהיה 
מחייב בשכר עבודה לעשיו, הרי שמגיע לו בשכרו שלושת 

 אלפים תשעה מאות ושישים סלעים.

י זה הביא לו במנחה וכדלהלן. איתא ועתה נבוא לחשב שכשוו
בגמ' מנחות )קז( שהאומר הרי עלי שור יביא הוא ונסכיו 

 במנה, 
כבש יביא הוא ונסכיו בסלע, שור במנה יביא במנה חוץ 
מנסכיו, כבש בסלע יביא סלע חוץ מנסכיו, ועיי"ש בתוס' 

 שכתב דבכבש בין עם נסכיו ובין בלא נסכיו בסלע, ונראה
כתב תוס' בתו"ד דכבש בסלע מדאיל בשני  דה"ה בשור,  עוד

סלעים עיי"ש, הרי שאיל שוה ב' סלעים, נמצא לפי"ז 
 שהכבש שוויו סלע האיל שוויו שני סלעים והשור שוויו מנה.

והנה החמור משמע בחז"ל ששוויו כשור דאיתא בגמ' 
סנהדרין )לג( שכשר"ט הטריף פרה שלא בדין אמרו לו הלכה 

רך לשלם את דמי הפרה, וכן איתא חמורך טרפון מפני שיצט
בגמ' ב"מ )ק( המחליף פרה בחמור, משמע ששווים הם 

 בערכם, הרי שאף החמור שוה מנה. 
והנה גבי גמל איתא בגמ' ב"מ )פ( שמשאו כפול מחמור, 

 ולפי"ז נראה לומר שאף שוויו כפול מחמור דהיינו מאתיים. 
אתיים" . "עזים מ1מעתה נבוא לבאר את חשבון שווי המנחה, 

. "רחלים מאתיים", וכשנצרפם עולים 3. "תיישים עשרים" 2
הם לארבע מאות ועשרים, והנה עזים תיישים ורחלים הרי הם 
ככבש ושווים סלע, נמצא ששווים הכולל הוא ארבע מאות 

. "איילים עשרים", ומאחר שאייל שוה ב' 4ועשרים סלעים. 
יחדיו עד סלעים הרי שכ' אילים עולים לארבעים מנה, הרי 

. "גמלים כו' שלושים", 5כה שווי ארבע מאות ושישים מנה. 
ושווי גמל הוא כאמור מאתיים דינרים, ומאתיים דינרים הם 
חמישים סלעים, א"כ עולה ששווי של שלושים גמלים הוא 
אלף וחמש מאות סלעים, הרי עד כה שווי הכל אלף תשע 

. 8עשרה"  . "פרים7. "פרות ארבעים" 6מאות ושישים סלעים. 
. "עיירים עשרה", הרי יחדיו חמישים 9"אתונות עשרים" 

פרים ושלושים חמורים, ושווי כל אחד הוא כאמור מאה 
דינרים, ומאה דינרים הם כ"ה סלעים, הרי ששמונים פרים 
וחמורים ששווים כ"ה סלעים שווים הכולל עולה לאלפיים 
סלעים. הרי שווי כל המנחה שלושת אלפים ותשע מאות 

 ושישים סלעים.
נמצא שהמנחה ששלח יעקב לעשיו הייתה בדיוק כשווי 
השכר המגיע לו לעשיו על עבודה של י"א שנה שכיבד את 

 או"א תחת יעקב. 
 השווי בסלעים הכמות המנחה

 סלעים 200 200 עיזים מאתיים
 סלעים 20 20 תיישים עשרים
 סלעים 200 200 רחלים מאתים
 סלעים 40 20 איילים עשרים

 סלעים 1500 30 גמלים שלושים 
 סלעים 1000 40 פרות ארבעים

 סלעים 250 10 פרים עשרה

 סלעים 500 20 אתונות עשרים
 סלעים 250 10 עיירים עשרה

  ________ 
 סלעים 3960  
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