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 עם לבן גרתי ואחר עד עתה
 

 

, שהתכוון לומר לעשיו שלמרות רבי יונתן אייבשיץ כתב
שנה התמדתי בישיבה, בכל זאת עברו מאז שנים רבות  14ש

אין בי את הכוח  ולכןוכבר איבדתי את סגולת התורה, 
", ולכן אין פני הקול קול יעקבלהילחם בך, כי חסר לי את "

 למלחמה רק לשלום.
 

", שמרתיותרי"ג מצוות שהרי מצד שני אמר לו " וקשה
ו, שלא הוריד כוחו מול עש את הדגישולכאורה בזה יעקב 

 עול התורה והמצוות גם בהיותו אצל לבן??ולא נחלש מ
 

הקול "הנראה שבכל זאת, היה חסר ליעקב את  והתירוץ
אין ליעקב  שתרי"ג מצוות שמרתי", ולכן למרות קול יעקב

 הרצוי והראוי בכדי להילחם בעשיו.כל הכוח את 
 

שני היה חשוב לו להודיע לעשיו שהוא גם לא  מצד אבל
 חלש, כי בכל זאת לא ירד מעול תורה ומצוות.

 

, רק מצב מצב כזה זה לא למלחמה וגם לא חולשה ולכן
 את מצבו מול עשיו. ובזה רצה לאזןשל שלום, 

שיעקב לא לקמן, שיובא ובעצם זה טמון בדברי האליהו זוטא חשוב לשים לב להערת רבי משה פיינשטיין זצ"ל,  אבל
: רצה לחיות שלום לבבי וחיים ביחד, ולכן הקדים לו ותרי"ג שמרתי, שאורח חיי לא מתאים לחיים ביחד אתך, בקיצור

לסכן את חיי הרוחניות שלנו ושל צאצאנו אפילו למען מטרת שלום, להתחבר לרשע ו, כי אסור לנו שלום רחוק וקררצוני ב
 וחיי הנצח זה עיקר החיים!!! "חייך קודמים"תמיד ושלום המשפחה, 

 

 רש"י, ותרי"ג מצוות שמרתי –עם לבן גרתי 
 

שקיים את כל תרי"ג יעקב אבינו מקשים איך טען  ראיתי
שלא קיים  חסר לו מצוות כיבוד אב ואםהיה הרי  ,המצוות

 ???בבית לבן
 

, שאין כאן חיסרון של מצוות כיבוד אב ואם, וייתכן
 מכיבוד אב ואם.גם ואדרבא עיכובו מלחזור לביתו נבעה 

 

ו היה צריך להיות על אמו בעצם עיקר כעסו של עש שהרי
רבקה שבגדה באמונו, כי במקום לשמור על הבגדים 

לא  עשואפילו על נשיו שהרי החמודות שנתן רק לה לשמור 
נתנה את הבגדים החמודות  רבקהסמך, בכל דווקא 

לקחת ממנו את הברכות,  -נגדו שהפקיד אצלה במזימה 
 .והיא זאת שהציעה ולחצה על יעקב לעשות כן

 

 בו שבגדהעל  שלו לאמא כלום עשה לא ועש תזא בכל
אכן  כימילה רעה לא אמר לה,  אפילוו, ויזמה ופעלה נגדו

, פשוט ממנה כבודכיבוד  הורים ולכן היה לו  לו היהלעשיו 
 .ושתק לה חזק התאפק

 

כפי שכתבתי בפרשת כי , אפשר אי כלום בלא פטור אבל

ו היה כאשר התחלת כישלון הכיבוד אב של עש תולדות
בן שממתין ומצפה לפטירת והמתין וחיכה לאביו שימות, 

בכל זאת עדיין  רקאביו, זה סותר את כל המושג כיבוד אב, 
יש כאן התחשבות בכבוד האבא כי לא רצה לרצוח את 

 בחיי אביו בכדי לא לצער את אביו.יעקב 
 

לפטירת אמו  אבלרק לפטירת אביו חיכה,  לב ונשים
 אמו שבנה ירצח על ידי אחיו בחייה זה של צערהולחוס על 

צער בעקיפין ולא ישיר לאמא שלו לא  כי, לו אכפת היה לא
 ., ורק מצערו של אביו היה אכפת לוהיה אכפת לו

 

 פטירת לפני עוד ופחד ברח יעקב מדוע יש לתמוה והנה
 ראינו שני מצד ???אביו לפטירת חיכה ועש הרי, אביו

 ???יצחק פטירת לפני עוד יעקב את להרוג אליפז את ששלח
 

 אבל, אביו לפטירת חיכה בהתחלה באמתשיתכן  אלא
את בנו אליפז  שלח ולכן, בחוזקה גבר בו השנאה ייצר

 צער פחות זההוא הרגיע את עצמו ש ככהלהרוג את יעקב, 
 .הרוצחבעצמו  הוא לא כי, לאבא

 

 של על העסקה מדרשב זה לא נגמר בזה, כי הנה כתוב אבל
 עשו התחיל, הברכות את שנטל כיון, "וישמעאל עשיו

 יצחק: לו ישמעאל, ואמר אצל( עשו) לו הלך להרגו מבקש
 והורגו עמי לך בוא אלא, להורגו יכול ואיני הוא אבי אחיך

 מביתו, אתה אברהם גרשך שבשבילו, הוא שאחיך את
 העולם כל נוטלים ואנו, אחי ליעקב הורג ואני לאחיך הורג
 . "לעצמנו כולו

 
שעשו המתין שאביו יפטר מן העולם, משמע שלא רק  ומזה

אלא עשו התדרדר יותר וכבר ניסה לזרז הליכים, ולדאוג 
 ולארגן שאדם אחר יהרוג את אביו.

 

ו של בעלי התוספות, שכאשר עש בדעת זקניםכתוב  וגם
ם, פחד יעקב שמא אביו אנשי 400בא להילחם עם יעקב ב

 אלוקי יצחקהזכיר בתפילתו  ולכןו בא להורגו, מת ולכן עש
למרות שיצחק חי, ואילו קודם כשידע שאביו חי אמר פחד 

 ובסוףיצחק כי לא רצה להזכיר שם אלוקים על אדם חי, 
ו החליט לא תברר ליעקב שאביו לא מת!! אלא עשה

להמתין יותר לפטירת אביו, כי רצה מאוד להורגו וכבר לא 
 היה אכפת לו מצער אביו יצחק.

 

ויעקב ראה שעשיו מיום ליום מזלזל יותר ויותר  והיות
ושלח בכיבוד הוריו, עד כדי כך שכבר הזמין את רצח אביו, 

לכן פחד יעקב את אליפז לרצוח אותו גם בחיי אביו יצחק, 
לחזור לאמו ולהיפגש עמה בחייה, כי גם אחרי השלום עם 
עשיו, יש חשש שעשיו יבוא וירצח את אמו בעצמו או על 

שליח, כי כאשר יראה את ההתלהבות שרבקה תשמח  ידי
 בפגישה עם יעקב כל השנאה תצוף מחדש עד כדי רצח אמו.

 

ללוויית אמו, כי לא רצה לא בא גם יעקב אבינו ש וייתכן
לאחר מותה, כי  אפילולהראות לעשיו את אהבתו לאמו, 

 כאמור זה יכול היה להיגמר ברצח יעקב או יצחק.
 

שהתעכב אצל לבן עדיין היה בזה יעקב כשיתכן , ולכן
כי יעקב אבינו התאפק  ,מסירות נפשב מצוות כיבוד אם

לטובתה שלא ייווצר מצב  לא לפגוש את אמובכל הכוח 
, אפילו שהיה קרוב אליה שיצער מאוד את אמו או את אביו

 בארץ ישראל.

, גבולות ובלי גסה ביד המעצורים כל את חותך מכן לאחר הוא, אחיזה לו שנותנים ברגע, שלב שלב, בנו נוגס שהיצר ,ללמדנו
 לכן אל תאמין לו כבר על המחשבה הזדונית הרעה עצור אותו מיד, כלום אל תיתן לו!! תמחק אותו מיד ואל תיתן לו להתפתח!
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 ג מצוות שמרתי"ותרי –י לבן גרתעם  
 

שנה שיעקב למד בישיבת שם  14אומרת שעל  גמראה
ת שבשנים הללו הוא לא כיבד את ועבר הוא לא נענש למרו

 בוד אב ואם.הוריו, כי גדולה תלמוד תורה יותר ממצוות כי
 

השאלה, שאם יעקב אבינו מעיד על עצמו שכל  ונשאלת
ג המצוות, הרי "השנים שהיה אצל לבן הוא קיים את תרי

ג זה תלמוד תורה בהתמדה, ככתוב "אחד ממצוות התרי
שנה  20 וכו', וממילא גם ב "ושננתם לבניך ודברת בם"

שהתעכב אצל לבן הוא למד תורה, ולמה על זה אין את 
של גדול תלמוד תורה יותר ממצוות כיבוד אב הכלל 

 ?נענש על שנים אלולמה ו ???םוא
 

ג "ק מהתרישהרי חללבן,  שלמד תורה בבית הוכחה ועוד
עוד וכן  ??לא שייך לקיימם, וכי מצוות חליצה יעקב קיים
ג קיימתי "כדומה לזה, אלא שיעקב אבינו לא אמר תרי

אלא שמרתי, שזה לימוד ההלכות ורצון לקיים המצוות, 
וכך זה נחשב כאילו קיים את המצוות, כשם שלימוד ענייני 

זמן הזה שאין לנו קורבנות, שיחשב הקורבנות זה משלים ב
 לנו כאילו הקרבנו את הקורבנות.

הפשוטה היא, שמה שנאמר דול תלמוד תורה  והתשובה
יותר מכבוד אב ואם זה רק לימוד התורה בלי תערובת 

לה ים, שהרי להרהר וללמוד תוך כדי פעועניינים אחר
אחרת שייך גם בעת כיבוד אב ואם, אלא תלמוד תורה 

בהתמדה מוחלטת זו היא שגדולה כדרך שלמד יעקב אבינו 
 מכיבוד אב ואם.

 

המדהימה והנפלאה עשה של המליצות יושר המ דועוכי
על אותו  ל"רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצר"האדמושל 

עגלון שתוך כדי החלפת גלגל התפלל, והצדיק רבי לוי יצחק 
לימד זכות ואמר ריבונו של עולם ראה נא את בניך היקרים 

טרודים בהחלפת הגלגל בכל זאת הם לא שגם בזמן שהם 
 שוכחים אתך ואיכפת להם ממך.

 

זה רק מליצות יושר על אדם עגלון, ולא על תלמיד  אבל
מלאכה, כי אם לימוד  חכם וצדיק, שיתפלל תוך כדי

כשהוא בהתמדה מושלמת התורה שכוחו עצום זה רק 
והשקעה רק בלימוד התורה בלי שום תערובת, כך זה לגבי 

רק לפשוטי העם יש מקום לראותם תפילה ושאר המצוות, ו
בו זמנית שעסוקים בעניינים בטוב כשמקיימים מצוות 

 ., כי על פי רמתם הרוחנית זה עדיין מעלהאחרים
 

ת, ולא לעשות מצוות חבילות חבילות, וכל שכן שעלינו להתמסר לתורה ולמצוות ולתפילה בדביקות ובשלימו ,ללמדנו
שכל מצווה נעשה אותה במאת אחוזים השקעה רק בה, עד כדי שיש כלל העוסק שלא נקיים מצוה ועסקים גם יחד, אלא 

ובלכתך "מד גם בדרך כמצוות התורה צווה פטור מהמצווה, אלא שבכל זאת עם אתה הולך שלא תתבטל אלא תלבמ
בדרכים ולנצל כל  "גם"עסק התורה בלי שום תערובת, עליך להמשיך ולהתמיד  , כי מלבד ההתמדה המושלמת של"בדרך

 רגע אפשרי, אבל זה לא במקום הלימוד האיכותי והמושלם אלא בנוסף לו.
 

 רש"י –ולא למדתי ממעשיו הרעים  – עם לבן גרתי
 

החפץ רבו  בשםאמר  רבי אלחנן ווסרמן הי"ד הקדוש
ולא למדתי  –עם לבן גרתי שכשיעקב אמר: ", חיים

לא למדתי להתאמץ לעשות כוונתו ש ",ממעשיו הרעים
 מצוות כמו שלבן התאמץ לעשות עבירות.

 

מבהילים, שהרי יעקב שמר אצל לבן תרי"ג מצוות  ודבריו
במסירות נפש וגם מסר נפשו לשמור בנאמנות על צאן לבן 
ביום ובלילה למרות שרימה אותו כל הזמן, ובכל זאת טוען 

 יעקב עדיין לא הגעתי למאמצים שהשקיע לבן בעבירות.
   

שמעון הרה"ג מזכיר לי חידוש עצום שאמר לי ידידי  וזה
ו הגיע עייף מהשדה לאחר שעשה שעש מוזס שליט"א

עבירות חמורות ביותר, והוא היה כל כך מותש שלא היה 
 לו כוח לאכול, לכן אמר ליעקב הלעיטני מן האדום. 

 

שלמעשה הוא אכל קודם לחם ורק אחרי זה את  למרות)
העדשים, אולי כי בזמן שדיברו הוא נח קצת וחזר לו קצת 

 הכוח לאכול לחם גם לפני העדשים(.
 

לנו עד כמה אדם גם ליעקב וגם בזה מוסר השכל  ויש
כמה נלמד מזה עד ו ,מותש מעבירותמסוגל ומסכים להיות 

ולכן קראו לו עלינו להיות מותשים מלימוד וממצוות, 
מבן אדם  הנדרשהמסוגל ו, להמחיש את המאמץ אדום

 ."עד כלות הכוחות"– בקיום התורה והמצוות
 

ם כל זאת לקום למחרת ולרוץ ער עד השעות הקטנות של הלילה, וע חטאים אדם מסוגל להיות בעינינו ראינו שעבור ואכן
כל הלילה, ושוב בלילה במקום לקרוס לישון מוקדם זה פשוט לא קורה!! אלא שוב  טוב כל הכוחות כאילו יישןבולעבוד 

למחרת הוא יהיה נהג הסעות או כוחות על טבעיים ושוב ער עד השעות הקטנות של הלילה, ושוב או מגלה מקבל הוא 
אלו אנחנו ניתן את אחריות ככאילו רענן למרות חוסר משווע של שעות השינה, ובידיים הוא עבודה בעלת אחריות אבל 

 חיינו וחיי ילדינו.
 

מותש!! כמה אפשר  זה נוגע ללימוד תורה וקיום מצוות, הבן אדם טוען אני אחרי יום עבודה לא מסוגל, אנישכ ואילו
בחתונה ובאירועים ובמפגשים ובחדר  ואם תראו אדם מתמיד כל רגע בסופר באוטובוס בתחנהלדרוש מבן אדם!!! 

 .ומקובלזה בסדר דומיו סמרטפון וווקיצוני, אבל באיפון  מוגזם, תאמרו זה מדרגות
 

 ויירא יעקב מאוד
 

התוספות כתוב, שיעקב פחד כי הוא מבעלי זקנים  בדעת
מצוות ישוב ארץ  שנה, וגם הפסיד 22לא כיבד את הוריו 

ו כיבד את הוריו וגם קיים מצוות ישוב ישראל, ואילו עש
 ארץ ישראל.

 

מופלאים, הרי ישוב ארץ ישראל זה רק  והדברים
כשמקיים בה מצוות ולא כשסתם גרים שם, וקל וחומר 

ואם  מקיאה את יושביה???כשעושים בה עבירות שהארץ 
תאמר שעשו גם כיבד את הוריו ולכן הוא גם קיים את 

 מצות ישוב ארץ ישראל.
 

מקשים מה התפלל יעקב לזכות  ב"ר ט"ובמדרש הנה  אבל
", אלוקי אבי אברהם אלוקי אבי יצחקאבות, כשאמר "

ו גם יש זכות אבות רי כפי שיש לו זכות אבות הרי לעשה
 כמותו??
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למי שהולך בדרכי רק המדרש שזכות אבות מועיל  ותירץ
אבות, ולכן ליעקב יעזור זכות אבות, אבל עשיו שלא הלך 

 בדרכי האבות הקדושים אין לו זכות אבות.
 

ו לא קיים מצוות למה כן מתחדדת השאלה אם עש ואם
 מצוות ישוב ארץ ישראל??זכות של יש לו 

 

  זוטא פרק יט' תנא דבי אליהועל פי מה שכתוב במדרש , ונראה
חטוף ואכול מחר שחי במגמה של ו רצה חיי שעה, שעש
 - תחנוניוואם כן כשקיבל ברכה מאביו לאחר  נמות

שנוצרה  איטליה" שהיא יהיה מושבך משמני הארץ"

צריך עשו ,  מיד היה המלך מיוחד עבורו בתקופת שלמה
היה הוא ואם היא עדיין לא קיימת  ,לברר מאביו איפה זה

חי את הרגע ולא את  עשו שהרידורש מאביו לקבלה מיד 
ממשמני  תללכת לגור שם וליהנוהיה מתעקש העתיד, ו

 הארץ מיד ועכשיו כמהותו.
 

בארץ לגור ו לא עבר לאיטליה אלא נשאר זאת עש ובכל
ישראל, כי רצה לכבד את אביו, והיות והיה לו לאן ללכת 
וויתר בשביל קיום מצות כיבוד אב לכן זה נחשב שקיים 

ישוב ארץ ישראל, כי גר בה לצורך קיום מצוה וויתר מצות 
 ".משמני הארץעבורה את ברכתו "

 

של ישוב ארץ ישראל, אם אכן נגור בארץ מטרה לקיים מצוה שקיימת  שבקלות אפשר לזכות בזכות עצומה, ללמדנו
ולכן  ,בארץ דווקא, וקל וחומר אם נקפיד על שמירת העיניים בארץ ישראל הרי שאנחנו מוסיפים קדושה לארץ ישראל

קדושתנו  בזה אנחנו מקיימים מצוות ישוב ארץ ישראל באופן הנעלה ביותר, והארץ שמחה בנו ומוסיפה לנו מקדושתה על
 אמן ואמן.

 

 המשך-ואחר עד עתה  –וירא יעקב מאוד 
 

בכל זאת ו, הפוחד מעשאבינו ייתכן שיעקב  לתמוה איך יש
וכפי שכתבו , ממנו מספר לו את הסיבות לפחד שלוהוא 

חר ולא כיבד את הוריו ימכך שא בחלק מהמפרשים שחשש

גם הרי אם התכונן תמוה ש מאוד וזהשנים רבות, במשך 
למלחמה הרי עליו להראות עצמו בשיא חוזקו ובשיא 

 את נקודות החולשה שלו?? לאויבעוצמתו, ולא לגלות 
 

לתרץ בפשיטות, שיעקב אומר לעשיו, א. מה שהתעכבתי זה באשמתך, ב. אכן אני רועד מחוסר מצווה אחת שיש  ויתכן
 ו שספוג כל כולך בעבירות חמורות ובזוהמה, אמור אתה לרעוד פי אלפי אלפים!!ה, אתה עשואם זה גורם לי פחד ורעדבידי 

  

חר עד יטוען שאאבינו  שיעקב כתוב רבה ע"הבמדרש  והנה
 ועש שלו מול הכוח נולד, שזה שיוסף עד עכשיו כי המתין

 נלחם יוסף כי היא, והתשובה ???וכל כך למה, הרשע
של יעקב אבינו ועם ישראל  הכוח זהלכן הברית,  בקדושת

פגע ביעקב של עשו שמלאכו וכפי שראינו  ,וטומאת עש מול
 במדרש לקח טוב. כפי שכתוב  ,בברית –בכף ירכו דווקא 

 

שברגע שנולד  ל' כ"הויצא פרשת כתב רש"י ב זאת ומלבד
רחל בטענה שהיא  ו יחטוף אתהסתלק החשש שעשיוסף 

 עקרה ואינה מולידה שבטים.
 

לארץ  חזר לא עדיין שיוסף כבר נולד יעקבלמרות  אבל
 ???וכל כך למה ,שנים לפרנסה 6 עוד אלא התעכבישראל 

ובעיקוב אני לא אשם באיחור לו יטען  בגלל זה עשו והלוא
 ???בשביל פרנסה שנים 6שלך, הנה התעכבת עוד 

 

פטרה את בעיית שאכן למרות לידת יוסף לתרץ ש ונראה
 נתן היה לא לבן כי  !!בכל זאת עדיין נשאר בעיית לבןו, עש

 משפחה לפרנס יכול ולא עני בטענה שהוא ,לעזוב ליעקב
, וכמובן הסיבה העיקרית כי לבן ראה שכל זמן גדולה

שיעקב אצלו יש לו ולבני מקומו ברכה בכסף, אבל כלפי 
 .עקב אבינו לפרנסהחוץ הוא כביכול דאג לי

 

 גם אם לבן לא היה נלחם ,היה בורח בלי רשותויעקב  ואם
אנשי  היו כי !! השם חילול בכל זאת היה ,בו להחזירו

לבן ומאשימים את יעקב בפשיעה  את מצדיקים היו מקומו
שנים  6התעכב  יעקב אבינו ובזלזול חיי משפחתו, ולכן

  ולצאת בשם טוב. למנוע חילול ה'נוספות 
 

זאת היה על יעקב לקיים את נדרו לעשר מכל, ואם  ומלבד
, והרי בעוון נדרים בנים מתים?? יעשר יחזור בלי כסף ממה

 .ושוב תחזור הסכנה שעשו יחטוף לו את נשיו
 

דאג להחזיר את כל  שבהם שנים 6 עבדיעקב אבינו  לכן
על ידי ו ,פעמים 10רימה אותו גזל ושלבן  הגזלות

וכפי , החזיר לעצמו כל מה שנגזל תחבולות עם המקלותה
מעשרות התחייב "שיעקב  מגורהרא"מ האדמו"ר שאמר 

בא לרבות מכל מה שהיה לו וזה כולל " מכלוהדגש "" מכל
 כך עלה בידו לקיים נדרו כראוי.רק , וגם ממה שגנבו ממנו

  

לפחד מעבירה שבידינו העלולה להזיק לנו חלילה בשעת הסכנה, וגם שנדע שעל ידי כוח שמירת  עלינו כמהמזה  נלמד
 להיזהרכמובן עלינו והברית זה מגן עלינו עוד קודם השמירה, כמו שיוסף הגן עוד לפני שנלחם ביצרו רק מכח העתיד, 

 ואמן. אמן זק ואמץובעזרת השם הבא ליקדש מסייעים בידו רק ח ולעשות רק קידוש השם השם מחילול
 

 ויגע בכף ירך יעקב – ויירא יעקב מאוד ויצר לו
 

ו, כי אבינו פחד להרוג את עששיעקב המלא העומר,  כתב
שכהן שהרג בן אדם אפילו , )אור"ח קכח סל"ה( יש הלכה

בשוגג פסול לנשיאת כפיים וקל וחומר שפסול לעבודת 
, והיות ויעקב קנה את הבכורה המקדשות בבית הקורבנ

ו ליעקב היה בגלל שקנה מעשו למרות שחלק משנאת עש
את הבכורה ממנו, לכן יעקב פחד להרוג ולהפסיד את 

 .החשובה  הכהונה
 

מפליאים, שהרי יעקב ידע שבית המקדש לא  והדברים
יבנה בימיו, וממילא אין משמעות בכך שנפסל מהכהונה, 

למעלה בשמים יש  ואולי זה?? ולמה אם כן פחד מהפסד

בפרשת תולדות  המלבי"םוכפי שכתב בזה משמעות 
 .שעיקר יתרון הבכורה זה בעולם הבא

 

בפרשת תולדות, שירושת ארץ ישראל  החזקוניכדברי  או
אם יפסיד את מעלת  ואולישנה תלויה בבכורה,  400לאחר 

חשיבות הבכור שבו שהיא עבודת הכהונה בזמנו, זה עלול 
לעם ישראל שירשוה אותה להשפיע על ירושת הארץ 

 ויל"ע אם אכן יש קשר בין העניינים.מהאבות הקדושים, 
 

היה  שהחפץ חייםייתכן שיש כאן הרבה יותר, וכפי  אבל
 -מעודד שילמדו הלכות וסוגיות של קדשים וטהרות 
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עבודת הקורבנות ועבודת בית המקדש, למרות שאין לנו 
, וכפי עצם הצפייה למשיח היא מצווה כי בית המקדש

 אדם שמכניסים בשעה רבא אמר א"ל שבתשכתוב בגמרא 
 !! לישועה צפית וגו'  לו אומרים לדין

 

יעקב השריש בו וביוצאי חלציו את הציפיה לישועה,  ולכן
ואת ההשתוקקות לעבודת הכהונה ועבודת הקורבנות, 

 להיותעצמו  הכשיר אתוגם יעקב קנה את הבכורה ולכן 
 .לעבודת הקורבנותבלי חסרון או מום  מוכן וראוי תמיד

  

פגע בכף ב, שהמלאך של עשיו וכת בעל הטוריםב והנה
, ופלא עצום זה, כי איך מהכהונה ירך יעקב בכדי לפסלו

ייתכן שדווקא בעניין שיעקב התמסר לו מאוד בכל זאת 

דווקא שם המלאך הצליח לפגוע בו?? וגם למה היה חשוב 
למלאך לפסול אותו מכהונה הרי ידע שממילא לא יהיה 

 בית המקדש בימיו של יעקב??  
 

שיש כאן מסר עצום לדורות, שדווקא בענייני  ונראה
ההידור והחסידות והשלימות, שם יש מקפצה לעליה 
גדולה, ולכן דווקא שם מנסה היצר להכשיל ולהפיל לקרר 
מההידור והחסידות וברגע שמתקרר ההידור כל הבסיס 
קורס כי בלי אש והתמסרות מעל ומעבר הכל מתקרר, כמו 

ונה של יעקב שעניינו כאן שהמלאך רצה לפסול את הכה
, אלא מבוססת על היה אמונה טהורה מעל לחובות הזמן

 .העתיד הרחוק
  

בורא עולם מראה לאדם הישר והכשר, שהוא יהפוך סדרי בראשית בשביל לחזק אותו שלא יצלח ביד הרשע  אומנם
שמש צדקה אכן , ומיד מהשמש השחר בכדי שיעקב יתרפא הקדים את עלותהקב"ה הצדיק, ולכן  את -ו תולהפיל א

 לצדיקים יראי ה'.ומרפא תהיה שמש צדקה ש נדרים ח'כדברי הגמרא תרפא את מי שמצפה לישועה 
 

שלא ייפול חלילה, וגם כשהיצר הפיל לו בורא עולם יעזור  ,לאדם המצוינפשו מעל ומעבר את לכל אחד מאתנו שמוסר  וגם
עם כל  אלא לקוםלא להתייאש עלינו החובה ותמיד  ,כוח עצום מיד להתרפאות ולחזור לשלימות לו נותןבורא עולם אותו 

 .ואמן אמן ולהצליח בעקשנות ובהצלחההכוחות 
 

 רש"י –חודש התעכב שם  18 –בית  לו ויבן סכתה נסע ויעקב
 

  

איך יתכן שיעקב ותמוה גדול ועצום, ממש לא מובן  פלא
שנים )כי ברח מעשיו  34אבינו אחרי שלא ראה את הוריו 

עבור  6שנה עבור נשיו ועוד  14שנה בישיבה, ועוד  14ונטמן 
הוא כבר נמצא בארץ ישראל, ובמקום  והנהמשכורתו(, 

ו לפגוש את אמו שכל כך להזדרז במהירות לבית הורי
הצליח ו שיעקב מסר נפשואהבה אותו, ואת אביו הקדוש 

מה שהוא ומלבד לשמור על המשך דרכו אפילו בבית לבן, 
 אבינו יעקב, בכל זאת מצוות כיבוד אב ואםב מחויב

 בסוכות ליד שכם??? מתעכב עוד שנה וחצי בארץ ישראל
 

לכאורה ו, כי עדיין פחד מעש ביעקב התעכשתאמר  שמה
ובכל  ,וכבר השלים עם עשסיבה נכונה, שהרי הוא  זואין 

ואכן אחרי השלום הוא התעכב, ולמה התעכב?? גם זאת 
 קודם תירצנו על כך שעדיין יש חשש אבל כאן באנו בדרך אחרת.

 

 ותקבר רבקה מינקת דברה ותמתהפסוק "על  והנה
" כתב בכות אלון שמו ויקרא האלון תחת אל לבית מתחת

נפטרה והסתירו את רבקה  -רש"י והוא מהמדרש, שאמו 
שני בניה לא היו פטירתה והעלימו את קבורתה, וגם 

מתחדד הפלא הנה בגלל העיקוב, הוא  ושוב, בלוויה שלה
 ???הייתכןשלו!!  הבן יקיר גם לא היה בלוויה של אמא

 

כאשר  פליאה למה מוזכר פטירת יצחק בפרשתנו, עוד
, שהרי וישב - לפרשה הבאה שייכת יצחקבעצם פטירת 

בפרשת , כפי שכתב רש"י יצחק היה חי כאשר יוסף נמכר

 ??? וישב פרק לז' לה'
 

, שבקבורת יצחק הוזכר עשו קודם ליעקב יש לתמוה גם
לא חזר בתשובה עשו מכך ש למדגמרא רש"י שם ע"פ הו

פתאום ??? למה בכך מה החידושלכאורה אלא נשאר רשע, ו
 ההבדל בינו ואולי זה נכתב ללמדנו עלבתשובה??  שחזרנחשוב 

לישמעאל, שישמעאל כיבד את יצחק שיהיה ראשון בקבורת אברהם כי 
 חזר בתשובה.ישמעאל 

 

המשך לחידוש שאמרנו  נראה שזהלכל זה,  והתשובה
יצחק הייתה להחזיר  שהתוכנית של בפרשת תולדות,

ו יקיים מצוה אחת בשלימות בתשובה את עשו על ידי שעש
ו בשלימות, ועל ידי כוח מצוה זו עשמצוות כיבוד אב  -

, כי יעקב גנב את תוכנית זו כשלהיחזור בתשובה, אבל 

שאז יהרוג את  ו חיכה שיצחק ימותעשהברכות ולכן 
בן שמחכה שאבא שלו ימות זה לא כיבוד פשוט שויעקב, 

 .צח את אביו, ויותר מכן ראינו שעשו רצה שישמעאל יראב
 

שה שלנו, אחרי שיעקב השלים עם עשו, ממילא בפר ולכן
ו יכול חזרה וממילא עשו כבר לא המתין שאביו ימות, עש

לפי התוכנית יחזור הכל ולכבד את הוריו ולחזור בתשובה 
בארץ גם הקודמת של אביו יצחק, ועל כן המתין יעקב 

תחרות עם ו לבד בלי לחץ ובלי י שעשישראל שנה וחצי, בכד
, ולחזור בתשובה יעקב יוכל להתמסר לכיבוד אב ואם

 .שלימה
 

ו יכול היה להתעודד, כמו שיש המחפשים מכך, עש ויותר
מומים אצל יראי שמים בטענה שאצלם אין מום זה, וזה 

יכול ו ות והרגשה שהם טובים, וגם כאן עשנותן להם חי
רגיש מושלם מול יעקב הצדיק שכביכול מזלזל היה לה

עשו  –ומזניח את מצוות כיבוד אב ואם, ולכן דווקא הוא 
שהוא  ,צדיק שהוא יותר טוב ממנויוכיח לינצל מצב זה ו

, ואולי מזה הוא יתעלה כי ו כן מכבד את הוריו כראויעש
 .מצווה גוררת מצווה

 

יה של ואפילו ללוו ,ו הרשע לא ניצל הזדמנות זועש אבל
 ממנו, אמו רבקה לא הגיע, וגם אם לא ידע כי הסתירו זאת

בסביבת מגורי לא גר בשעיר ועשו שומוכיח זה כבר מראה 
, וגם בלוויה של אביו הוא התנהג כרשע ולא חזר הוריו

 בתשובה כמו ישמעאל שחזר לקראת פטירת אביו. 
 

ושעשו  ,את סיפור פטירת יצחק הקדימה התורה ולכן
, להדגיש לנו ששום דבר לא בלוויה של יצחק רשע נשאר

ו עש בקיצורנשאר רשע ושום תוכנית לא הצליחה,  עזר עשו
גם להזדמנות האחרונה לא נתפס ולא ניצל אותה כראוי 

 ונשאר רשע.אותה אלא הזניח 
 

לחשוב שמאמצי יצחק ויעקב היו לריק, כי גם אם  וחלילה
 המאמציםו, צליחו לתקן ולהחזיר בתשובה את עשלא ה

ונטעו לכל הורה יהודי את הכוחות לשמור , השאירו כוחות
ויוצאי חלציו שלא ירדו לבאר שחת, שמעשה אבות על בניו 

סימן יפה לבנים, ובזכותם המאמצים שלכם יצליחו בעזרת 
 ה', ותזכו לראות נחת יהודית מכל יוצאי חלצינו אמן ואמן.
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מזה, שחלילה לחשוב שאדם שנולד עם תכונות רעות ונטיות רעות זה אדם אבוד חסר תקווה ועתיד, אלא נלמד  ונלמד
לא זנחו את המאמצים של עשו הם מבוגר ה ומאבותינו הקדושים שהאב והאח מסרו עצמם למען הצלת הזולת, וגם בגיל

בתשובה, ולכן לא נטעה ונתייאש חלילה אחרי  להחזירו בתשובה, ובכל מצב שהשתנה מיד ניסו שוב ושוב לפעול לחזרתו
מספר מאמצים ואכזבות, אלא כל החיים עלינו להמשיך לנסות, והקב"ה משלם שכר לא רק לפי התוצאה אלא לפי גודל 

 המאמץ וההקרבה.
 

 המשך – רבקה מינקת דברה ותמת
 

 

 לפי אלא יעקב?? בבית דבורה ענין מה - כתב רש"י
 , לכן היא"משם ולקחתיך ושלחתי" ליעקב רבקה שאמרה

 , אבל דבורהמשם שיצא ארם לפדן אצלו דבורהאת  שלחה
 הדרשן. משה רבי מדברי -בדרך  תהמ
 

שהרי יש כלל , על הנאמר קודם מתורצת הקושיהולפי זה 
לפי שלא אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, אז איך 

הוריו כאשר חטא ולא כיבד את אבינו יעקב האמור קודם 
ו בחזרה ואם בשביל לזכות את עשו, כבר יש שלום בינו לעש

אין אומרים לאדם חטא בכדי הרי זה נגד הכלל " בתשובה
 ?? "שיזכה חברך

 

שיעקב ניסה לתת עוד הזדמנות לעשו  עצם הדבר ואולי
כיבוד הורים שישמחו ל נחשב לחזור בתשובה, זה בעצמו 

 בסופו של דברבגלל ששיש לדון האם  רק בניסיון זה,
 ככיבוד הורים. הניסיון נכשל, האם עצם הניסיון יחשב

לא שבעצם יעקב  לפי דרשת רש"י מתורץ הדבר,אבל 
אמו צוותה עליו שיישאר אצל לבן , כי חטא בכיבוד אב ואם
ו בא עש, וזה עדיין לא קרה, שהרי עד שוך חמת אחיך

אני היא אמרה לו מפורש  וגם ,איש להרגו 400לקראתו עם 
 מרבקה  , וכל עוד שלא בא שליחישלח ואקח אותך משם

שלחה את יעקב לא חייב לחזור, ואכן היא לקחתו, הרי ש
 .היא מתה בדרךדבורה רק ש

 

צווי מפורש מבורא  לאחריעקב לא זז מלבן רק  ובאמת
עולם לעזוב את לבן ולחזור לארץ ישראל, וגם אחרי השנה 

 ,אז בורא עולם ציווה אותו לחזור לבית אלרק וחצי בארץ 
ולכן  ,רימז לו שהגיע הזמן לחזור הביתהה' ומפרשים ש

 יעקב יכל לטעון "תרי"ג מצוות שמרתי" גם כיבוד הורים.
 

מכל מקום יש קפידא עליו שהתעכב, כי יתכן שכל  רק
כאשר  אבלו, נת אמו שתקרא לו כאשר יש חשש מעשכוו

 צורך בשליח מאמו.לא היה ר יעקב כבר השלים עם עשו כב
וכאמור בתחילת  שנאה מחדשהתעורר אם פחד שת וגם

ויצחק ליעקב שמתוך התפרצות אהבת רבקה  הפרשה
, בכל זאת אולי היה עליו לברר ע"י שליחים מה הצדיק

 ו.ולעדכן אותם בתכניותיו בקשר לעש קורה אצל הוריו,
  

חשש שאם ידעו שהוא נמצא ידרשו ממנו לחזור  ושמא
יציאת שהרגישו שצדיק בא לעיר, שאם ע"ז שסמך  אומיד, 

ואם הרגישו בו  ,כניסת צדיק כל שכןצדיק עושה רושם 
 !!!  ולא קראו לו סימן שהבינו שכוונתו רק לטובה

 

כל אשר בלב האדם, מכין בדיוק עבורו את מסלול חייו, וגם דואג לו שלא  , שבורא עולם היודע כל העתידות וידעללמדנו
יאמרו נותן מענה לשון לאנשים שהקב"ה כאשר הקב"ה יודע שכוונת האדם נקיה וטהורה, ו ,ייכשל חלילה בעבירה

לי מתבררים כמשפטי מפתח בעכמשפטי רבקה ליעקב בשולחה אותו עד שהיא תקרא לו, וכך המשפטים הללו משפטים 
בורא באמת וביושר בלי נגיעות ואינטרסים המשמעות עצומה בהמשך מסלול החיים, ולכן עלינו להתאמץ לעשות רצון 

 צרים, ובורא עולם יהיה בעזרנו שנצליח לעשות רצונו ולא ניכשל חלילה בטעויות אמן ואמן.
 

 יעקב מנסה להחזיר את עשיו בתשובה בארץ ישראל –ראיה עצומה לדברים  הקודמים 
 

כשהיו יעקב ש כתוב, זוטא פרק יט'תנא דבי אליהו ב והנה
, קח אתה עולם הזהועשו במעי אמן, אמר יעקב לעשיו: 

 ועשיו הסכים. עולם הבא, אקחואני 
 

נשים  -כשבא יעקב מבית לבן, וראה עשו שיש ליעקב  אבל
ובנים ועבדים ושפחות ובהמות וכסף וזהב, מיד אמר עשו 

 הרי סיכמנו שלך העולם הבא, ומאיפהליעקב: יעקב אחי, 
מהעולם למה אתה משתמש ונהנה וכי העולם הזה?? לך כל 

  י?!נכמוהזה 
 

שלי  כי זה הצרכיםלו יעקב: זה רכוש שנתן לי הקב"ה  ענה
אברהם  -, וכפי שלאבות הקדושים לקיומי בעולם הזה

למשל הרי , ויצחק היה עושר גשמי כי זה היה לצרכם הרוחני
 3אורחים רק בשביל להאכילם  3עגלים ל 3ראינו שאברהם שחט 

 .לכבד אורחים ברמה כזו צריכים הרבה בהמותבפשטות לשונות, ו
 

הזה יש כזה עולם ליעקב אם : וחשב עששעה  באותה
חלקו של  מושלם למרות שבחר בעולם הבא, קל וחומר

 כמה וכמה.  בעולם הבא שבחר בו על אחתיעקב 

יעקב אחי בוא ונעשה שותפות אני  :אמר עשו ליעקב ואז
 תנו חצי עולם הזה וחצי עולם הבא.כל אחד מא ,ואתה

 

כי רק , לא יצליח שנהיה מחוברים : הרעיוןלו יעקב ענה
כי הילדים שלי עדינים  יצא מזה לדורות הבאים שלי רע

ורגישים מידי )ואולי התכוון שעם ישראל צריכים  מידי
, (, ובלי זה הם יפלו ברוחניותיותר רוחניות מאשר גשמיות

ק אחד מהשני ולא לחיות אנחנו חייבים להתרחולכן 
 בשותפות.

 

יעקב שאמרו רבותינו  ,בא יעקב לארץ ישראלכש אבל
 ועליהם אמר , ממקום אחרהצלה רוחנית לעשו פתח  פתח

גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר ")קהלת ט( שלמה 
 ".אבדה

 

 התשובהפתח פתח?? ולמה לא ידוע כלום בעניין???  ואיזה
במשך שנתיים שנתן לו אפשרות אולי כפי שכתבנו,  היא

  וכאמור לעיל.  לכבד את ההורים ולהתחזק דרך מצווה זו
 

 המשך –ילדיו  עשר אחד את ויקח
 

   

שיעקב כתב  פרק לב' כג' שרש"יבפרשה זו,  ראיתי נוסף פלא
ו עש –אבינו הטמין את דינה בתיבה בכדי שאותו רשע 

 הרשע לא יחמוד אותה לאישה.

לברר מדוע רק את דינה הטמין בתיבה, לנו יש  וראשית
שעל כל שבט  ב"ר פ"ד יט' במדרשהרי יש דעת רבי יהודה 

 בנות 10מעל נולדה תאומה, ואם כן חוץ מדינה היו 
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הגדולות ממנה, אם כן מדוע לא טמנו גם אותם?? או שגם 
 אותם הטמינו בתיבה?? 

 

אכן את כולם הטמינו, למה רק דינה סבלה כעונש,  ואם
" שבגלל שהתעכב לכן קום עלהשכתב רש"י בפסוק "וכפי 

 נענש שהפסיד את דינה שטימאו אותה בשכם??  
 

יעקב ש רבה עו' ט'כתוב במדרש יש לתמוה למה  ובכלל
 שהריו, כי לא נתן אותה לעש ,נענש ששכם פגם בדינהאבינו 

 והדבריםשמא היא הייתה מחזירה אותו בתשובה, 
הייתה קטנה באותה זמן  דינה לכאורה קשים ותמוהים כי

בעת שהרגו את  13, שהרי שמעון ולוי היו בני 13פחות מ
שכם והיא הייתה הלידה האחרונה של לאה, וקטנה כזו 

שנה שקוע  100האם יכולה הייתה להצליח מול עשיו שהיה 
 .ים נוראים ואיומיםבחטא

 

כמה נשים רשעיות וחוצפניות  לעשושהיו  ובפרט
רה בבית הקדוש של יצחק שהקטירו קטורת לעבודה ז

אבינו שנהיה עיוור מהן, ואין ספק בדבר שיצחק ורבקה 
ניסו לדבר אל ליבם ולחזק אותם ביראת שמים שלא 

איך נדרש אז יטמאו את ביתם הקדוש, אך ללא הצלחה, 
ו מיעקב אבינו להאמין שדינה הקטנה תוכל לשנות את עש

 נכשלו???ויעקב הרשע, במקום שיצחק ורבקה 
 

שכפי שכתבתי בסוף פרשת תולדות בשם המדרש,  ובפרט
שכשעשו התחתן עם מחלת בת ישמעאל הוא רצה לחזור 

כי היא הייתה טובה, רק היות והוא הוסיף אותה  בתשובה
על נשיו ולא גירש את הראשונות לכן הוא נכשל, וגם מחלת 
הפכה למרשעת כמו הנשים הראשונות של עשו, ואם כן אם 

ה ושוב משאיר את נשיו הראשונות לוקח את דינעשו היה 
למרשעת כפי  הצדקת  את דינהחס ושלום אולי היה הופך 
 למרשעת.  שמחלת נהפכה

 

שאין להשוות בכלל בין צדקותה של בת ישמעאל לבין  או
צדקותה של דינה בת יעקב אבינו עליו השלום שצדקותה 

  ??הרבה מעל למחלת לפני שהתקלקלה
 

צד נדרש מאבא לסכן את בתו הקטנה, רק על  והאם
עד כדי כך נדרש  וכיאולי תחזיר רשע גמור בתשובה??? ש

אומרת פסחים מט' שהגמרא  ובפרטמאבא לסכן את בתו?? 
מה לשהנותן בתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי??? אז 

 ????שכביכול הגן על בתו תביעה נגד יעקב אבינויש כאן 

זאת תביעה הייתה על יעקב, אם אכן התעכבת שבכל  אלא
ולכבד את שנה וחצי בסוכות בארץ ישראל ולא באת לפגוש 

ו יחזור בתשובה ולכן ויתרתה על הוריך וכאמור, בכדי שעש
ת לו עוד חיזוק לחזור כיבוד אב ואם, אז למה לא נת

 בתך דינה.בתשובה על ידי 
יש לה  למהתשאל למה שיהיה סיכוי לילדה קטנה???  ואם

 התשובהסיכוי יותר משאר התאומות שנולדו ליעקב??  
היא נשמה  דינההיא לא ילדה רגילה!!  דינה, היא

 מיוחדת!!
 

ברחם לאה כפי שכתב רש"י דינה כי  דינה מיוחדת היא
במידותיה הטובות אימנו לאה  אבלנוצרה כבן, בהתחלה 

הזכר נשתנה הטבע ונהפך אכן התפללה שתתהפך לנקבה, ו
רצתה שאחותה רחל תיפגע שיישאר לה  ה לאכי לאלבת, 

אפשרות להוליד רק בן אחד, שזה אפילו פחות מהשפחות 
 הם -שבטים כל אחת, ותפילות להפוך טבע  2שהולידו 

 הכוחות. ועם כלתפילות עם כל העוצמה 
 

פנינים ובת יקרה מ ,לאה הצדקת -מאימא צדקת כזו  לכן
טרה של כבוד אך ורק למ כזו שנוצרה בנס כנגד הטבע

יצירה מיוחדת של מידות טובות, זו , ומניעת צערה אחותל
יש  ולכן להכוחות על טבעיים,  דינה -הזו יש בילדה ולכן 

יצחק של כיבוד אב,  סיכוי יחד עם התוכנית הקודמת של
דינה קרוב לוודאי יכולה אכן וו בתשובה, להחזיר את עש

 ו.הייתה לתקן את עש
 

ת כיבוד אב ואם בשביל מצוו שהפסידאבינו יעקב  ועל
היה צריך לקחת גם את זה בחשבון  בוודאיו, לתקן את עש

ולא להניח אותה בתיבה, אלא להניח לבורא עולם לנווט 
כראות עיניו, כי הוא ידע שיש לדינה כוחות על טבעיים 

 והיא מיוחדת כי נוצרה מחסד ולא תיפול ותיכשל לרוע.
 

שדינה נישאה  וב"ר פנ"ז נ'תנחומא יט' מצאתי במדרש  ואכן
הייתה לאיוב ותיקנה אותו והפכה אותו לצדיק, כי היא 

מיועדת ומוכנה משמים לתקן אדם ערל ולהפוך אותו 
ו, לכן נטמאה יעקב לא נתן לה לתקן את עש, והיות ולצדיק

מה התביעה על יעקב  ולכאורהבאיסור על ידי שכם, 
אמור, כי התשובה כ אלאמאיפה ידע שלכך היא מיועדת?? 
 .וברור שיש לה עוצמה היא נוצרה במהפך של חסד עצום

 

לו ולכל עם ישראל עד עמקי נשמתם, שפגמו ועונש קשה מאוד שהכאיב  תביעה מזה, שאם על יעקב אבינו הייתה נלמד
וכל זה בתשובה,  ו הרשעלהחזיר את עש מצליחה הייתה היא "אולי"ו "שמא" נה וטימאו אותה, וכל זאת רק בגללדיאת 

 בתשובה. ולהחזיר נשמות להציל חובה עצומהעלינו כי יש 
 

אחרים  שריחקנו !!להיפך – עשינו בתשובה?? ומה בכדי להחזיר עשינו הדין!! מה מיום לנו מה נאמר ומה נדבר, אוי אז 
והלוא גדול המחטיאו יותר  !!!גרמנו להם לחטואעל כל פנים שבידים או  החטאנו אחרים רח"ליותר גרוע גם מתשובה ו

 לנצח נצחים!!!! מוות ורצחמהורגו!!! כי חטא זה 
 

 אפילו להחזיר נפשנו נמסורכתשובת המשקל ו, ואופן פנים בשום ושלום חס אחרים להחטיא לא עצמינו על נקבל לכן
 בעצמו הרבה האכזבות, ומי שמחזק אחרים מתחזק אלא ננסה שוב ושוב למרות נתייאש לא!! ובתשובה גמורים רשעים

 יחד עם אחרים, ונשמח את בורא עולם ונזכה לטוב בזה ובבא אמן ואמן. שלימה בתשובה ובעזרת השם נזכה לחזור ,יותר
 

 ויפול על צוארו וישקהו
 

 

, שבא וראה מה כוחו של שוחד מליץ יושרבספר  כתוב
, את יעקבו מחפש דרך לרצוח שנה עש 34וכבוד!! הרי מעל 

 ולמרות, להורגו אנשים 400עם  לקראת יעקבבא עשו  וגם
ו המשיך הלאה, שמלאכים היכו בו זה לא עזר אלא עש

המיס את מה שהשוחד והכבוד שיעקב נתן לו זה  ובכל זאת
 .ו והשתנה לבו לטובת יעקבעש

  

"אכפרה פניו  ויעקב אומר למלאכים להגיד לעש והנה
, ואחרי זה ורש"י מבאר שהכוונה כמו כפרהבמנחה" 

 כן על כי מידי מנחתי ולקחת"ו: בפגישה אומר יעקב לעש
רבה וכתוב במדרש ", ותרצני יםאלק פני כראת פניך ראיתי

, "מה פני אלקים לא יראו פני ריקם שאמר לו יעקב: עח'
לקרבנות ה' שוואה הוהו לא יראו פני ריקם" גם לך עש

 נראה לכאורה תמוה ביותר??
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את עניין  טמןכאן  ובפעולותישיעקב אבינו , ונראה
שזה חלק מעבודת יום  ,השעיר ששולחים לשטן לעזאזל

אכן ציוונו שייקחו , שובורא עולם הסכים לכךהכיפורים, 
את השעירים של ה' ושל  נשווהכביכול שעירים שווים, ש 2

השטן, וכשרואה השטן שמשווים שעירו לשעיר של לה' 
לא  לשטןכבוד זה גורם  -הוא מתמלא בכבוד, ושוחד 

לקטרג על עם ישראל ביום הקדוש, וכך בנקל נמחלים 
ה.שנה טובה ומתוקעל עם ישראל ישראל ונגזר עם עוונות 

 

, וכפי שראיתי אנשים טובים שניםעשרות של עמל  -נו כל עמלאת שיכול לגזול מאתנו  "כבודמ"ניזהר מצד אחד  לכן
ומצד שני ננצל את מעלת הכבוד לקרב לתורה  שבגלל כבוד מדומה או זמני הם מכרו את כל מה שהאמינו במשך שנים,

ורבים וטובים נפלו חלל בקסמי  וליראת שמים ולדרך המוטב בפרט בימינו שהרחוב קורץ באורות זוהרים נוצצים וכזביים,
  .שווא שאין בהם ממש ושווי

 

בכל מקום ובפרט המחנכים והמלמדים תלמידים חינוך מתוך כבוד, כי בזמננו יותר גם ו נוביתאת בני עלינו לחנך  וחובה
ממה שתשיג בגערה ובצעקות ובעונשים תשיג הרבה יותר ולטווח ארוך יותר אם תחנך מתוך נתינת כבוד אמתי ועקבי, וכך 

שה אבות סימן יפה לבנים, כבוד ממיס לבבות ובכוחו לשנות כיוון לחלוטין, אז מעתזכה לשנות את הקשים ביותר, כי 
 נשתמש בזה ובעזרת ה' נעשה ונצליח אמן ואמן.

 

היום בזמננו שאי אפשר להקפיד כמו שחינכו פעם, היום נקיים את "חוסך שבטו שונא בנו" לא על ידי הלקאת  ואולי
שבאותו יום לא נאכל  הבן, אלא על ידי הלקאת עצמנו, שאם נראה עבירה או נפילה אצל בנינו, אנחנו נייסר רק את עצמנו,

מעדנים בכדי לייסר את עצמנו, ונרבה בכי בתפילה ונתפלל בתחנונים עד כלות כוחנו, ולב מרגיש לב, הבן או התלמיד 
שאתה תמשיך לחנכו מתוך אהבה ומאור פנים ומתוך כבוד יראה עד כמה אתה מייסר את עצמך בגלל חטאו )כמובן בלי 

סר את עצמך בגללו( הוא שאוהב אותך בפרט שרואה את אהבתך אליו בכל מחיר שתגיד לו במפורש שאתה מתייסר ומיי
 ובלי תנאים, ממילא יתבייש מאוד ויכאב לו על כאבך וצערך ומעצמו ירצה לתקן את עצמו ולרצות אותך. 

 

 לבדוק אם יש לו קפיצים!! – ויגע בכך ירך יעקב
 

 יעקב אם לבדוק רצה עשיו של שהמלאך הטורים בעל כתב
 לו יש אם לדעת יריכו בכף נגע לכן, אדם בן או מלאך

רק לאדם יש קפיצים ואילו למלאך אין  כי, קפיצים
ולא מתקפלת ולא ישיבה  רגליהם רגל ישרהקפיצים, כי 

 .ז' ביחזקאל א'ולא שכיבה, וכפי פירש רש"י 
 

" כי והשענו תחת העץלכן אמר אברהם למלאכים " ואולי
הרי אין בהם אפשרות לשבת,  שבואם היה אומר להם 

שנראו לו כבני אדם בכל זאת בורא עולם לא  ולמרות
שאכן הם ישבו כי הם נשלחו לעולם  אוהכשילו בדיבורו, 
 , כביכול כגוף גשמי

 

האם  פו' ב"מבתוספות זה תלוי במחלוקת שהובא  ואולי
אם נגיעתו  המלאכים אכלו ממש או שנשרף האוכל מיד 

 ויל"ע.בפיהם 
 

למה דווקא ברגל אין להם גמישות וקיפול, ואילו  ופלא
בשאר הגוף לכאורה יש להם, שהרי המלאך נאבק בו כמין 

ואם כן נראה שאת הידיים  חיבוק כפי שתיאר רש"י
 .דרש בדרך , ולכן אפרש מסרהמלאכים יכולים לקפל

 

 עולההוא  פתאום, כי קפיצים יש אדם בןשל ,והוא
 בבת לרדת פתאוםגם מסוגל ו, קפיץכ ברוחניותבמהירות 

 .מלאך זה אחרת, אדם בן זה ככה, קפיץכ ברוחניות אחת
 

 השביע שבו אזור, הקדושה שמירת של באזור ודווקא
 או בקדושה חדות עליות יש שמה, אליעזר את אברהם
, ולכן דווקא שם בדק המלאך את בקדושה עצומות נחיתות

, ולא כתוב שפגע בו במילה במדרש לקח טוביעקב, ואכן 
שחס ושלום היה חסרון ביעקב אבינו שהיה אדם השלם, 

 .ועי' רמב"ןהיה כאן רמז לחולשת הדורות העתידים אלא 

 

קדושה,  של קדושה למעלה, באש של בקפיץ אחת בבת אדם, ונעלה בני ננצל את מעלתנו "שיש בנו קפיצים", ונהיה ולכן
וניזהר מאוד מנפילה שעלולה להיות בקפיץ למטה למטה הרבה יותר ממה שחשבנו בהתחלה, כי כשם שעולים במהירות 

 כך אפשר ליפול במהירות, כי אם מעלית טסה במהירות למעלה כך המעלית טסה במהירות למטה.
 

 

ושלום, בכל זאת  חס נפילה שום יהיה שלא ויצילנו ישמרנו מפחידה, השם הייתה נפילה את חלילהבכל ז נדע, שאם ועוד
 אדם, וטמון בנו הכוח ששמו "קפיצים", רק חזק ואמץ ונהיה בעליה תמיד. בני אנחנו להתייאש, כי ולא להישבר לא

 

מתפללים שנקדש את בורא עולם כשם שהמלאכים מקדשים את בורא עולם, ואולי ואנחנו אומרים בתפילה קדושה  והנה
וכפי ששמעתי שגדולי ישראל  ,, שנצליח להתקדש ולקדש את בורא עולם ביציבות בלי נפילותנוספת משמעותטמון בזה 

 .אמרו שכדאי להתעלות במתינות לאט לאט ולא בבת אחת ובקפיצה
 

 רש"י -להפיל בכדי התחבק, חולין צא' - נראה לו למיד חכםכת – ויאבק איש עמו עד עלות השחר
 

שיעקב פחד מעשו עד כדי כך  זה פלא, שלמרותראו 
פיצל את העם למחנות בכדי  ואפילו ,התכונן לגרוע מכלש

ם גאחרי זה יעקב שארית הפליטה, ולפחות  רשיישא
הוא וכל משפחתו  פעמים 7 לעשו בהכנעה גדולה השתחווה
לאחר כל זאת בכל זאת וו, , וגם נתן מתנות לעשוכל אנשיו

וזה  !!!ולעש!! לאלהגיד  פעמיםאומץ ה ליעקב אתהיה 
היה מסוגל לסכן את השלום במחי יד, יעקב איך מדהים 

 ועוד פעמיים??

אחרי  שסירב יעקב לעשו מפורש בתורה, שמיד והפעמים
אולי נלך ביחד כאחים וידידים, עשו הציע ליעקב שהשלימו 

אולי שוב עשיו מציע  ואזויעקב דחה אותו שזה לא מתאים, 
וגם לפחות חלק מאנשי יישארו אצלך ללוות אותך בדרך, 

ו קשות, וזה היה אמור לפגוע בעשעל הצעה זו סירב יעקב, 
, שנים 34ולהרוס את השלום שנבנה אחרי שנאה של 

, הרי הוא יכל י כךאיך העז יעקב לסרב עד כדומדהים 
 ???נף יד לבטל את השלוםילגרום לעשו הרשע בה
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זה ו מלאכו של עש, שהקרב של יעקב קודם עם והתשובה
במלחמה עם  -הדרך לימד את יעקב מה יקרה בהמשך כבר 

שהמלאך ניסה להפיל אותו על ידי התחברות  שכשםו, עש
ו ינסה תלמיד חכם כפי שיפורט, כך גם עש אליו בחיבוק של

להכשיל אותו בחיבור ידידותי מסוכן עד כדי הפלת יעקב 
שיעקב הצליח לנצח את המלאך כך ידע לבאר שחת, וכמו 

ו מהחברות והחיבוק, ולכן היה לו את שינצח את עש
 האומץ להגיד פעמים לו לחיבוק של עשיו.

 

 בא הרע היצר לפעמים, כי גם היום שייךשלו  והחיבוק
 חברתלמיד חכם ואומר לו אני רב ו כמו ברמאות אדם לבן

 ממש, אתך אני, שלך לרוחניות דואגטוב שלך, ואני ממש 
 לך מותר!!  אותך יהרוס זה מידי קיצוני תהיה אל אבל

, כי אתה חייב את זה וזה ישחרר אותך ושם ליפול פה 

לראות דברים ולהשתמש ומותר  לךאו ויעזור לך בהמשך, 
 הורס אותך לגמרי.הוא וככה  ,אותם למרות שרבנים אסרו

 

לאחרים  חטאיך פרטבצורה אחרת הוא משכנע אותך ל או
 שקר זה אבל, או בכדי שיעזרו לך, שיזהרו בכדי ברביםו

החטא  בפירוט כי ועבירה חמורה ומכשול עצום, גמור
 יצר ומעורר חטא של בטעמו נזכר אדםהעבירה והתאווה, 

 לשם של ולבוש באיצטלא והכלהשומעים,  אצלאצלו ו
  , ועי' דברי רב כהנא בברכות לד' ב'.שמים

 

 תוכחות מאה הדוחהמלביש ליצנות  הוא לפעמים וכן
 יראת זה עצבות כל לא וכן להיפךבלבוש של שמחה, 

נעבוד את בורא  אלא ודיכאון, אושיי זה לפעמים כי ,שמים
ה',  עבדי להיות שזכינו וקדושה, מצוה של בשמחה עולם 

 .אמן ואמן ברכה לשפע היצר, ונזכה מסכנת ונפחד ונרעד
 

 ויזרח לו השמש
 

שאותם שעות שמיהרה השמש  בחולין צא'רש"י  כתב
לשקוע לו בפרשת ויצא, כאן בהאבקות עם המלאך של 

 עשיו מיהרה לזרוח בשביל לרפאות אותו.
 

המלאך מיעקב שישחרר אותו כי מבקש  בפסוק כז' והנה
עלה השחר, ורש"י מביא מהגמרא שהגיע זמנו לשיר שירה 

 בעלות השחר.
, הרי המלאכים חייבים רא"מ מגורההאדמו"ר  ומקשה

וכפי  "זה אל זה וקרא"תכונן לפני השירה, כמו שכתוב לה
כמו שאומרים ו, "שמקבלים זה מזה"שהתרגום מסביר 

היה  המלאך, ואם כן "ונותנים רשות זה לזה"בשחרית 
 להשתחרר עוד לפני עלות השחר???מיעקב צריך לבקש 

 

האדמו"ר, שאכן המלאך רצה לבקש להשתחרר  ומתרץ
לפני עלות השחר, אבל כאן הקדים השחר לכן הוא נתפס 

 לא מוכן בזמן.
 

עדיין האדמו"ר, הגאונית של  ואחרי תשובתגם  ושוב
בכל זאת הרי המלאך לא התכונן כי נשאלת השאלה, 

 אמר שירה בלי הכנה???הוא הפסיד זמן, אז איך בכל זאת 
 

לא היה צריך הכנה,  המלאך שלנולתרץ, שבמקרה  ונראה

ולמה?? כי המלאך קיבל ברכה מיעקב ורשות מצדיק, וזה 
 ברכה ורשות מצדיק!!!שקיבל הכנה המושלמת ביותר, 

 

 

למה ", שהמלאך אמר ליעקב המשך חוכמהשכתב  וכפי
כי נכון שלברך צריכים שם של , "זה תשאל לשמי

המתברך, אבל כאן לא היה צורך, כי יעקב קיבל מיצחק 
מברכיך אביו את ברכת אברהם, ובברכת אברהם כתוב "

" ולכן ברגע שהמלאך של עשיו בירך את יעקב הרי ברוך
 ממילא המלאך מבורך גם בלי שיעקב ידוע את שמו.

 

היה שדווקא ביום שעל המלאך  ,מדהים יש כאן ודבר
לזה קרב והאבקות עם יעקב,  קדםלהגיד את שירת חייו 

וכנראה המלאך ראה בזה הזדמנות להגיד שירה על שניצח 
 .תאוות רשעים תאבד ושיני רשעים שיברתאת יעקב, אבל 

 

רק פעם אחת בחייו, והמלאך  מלאך אומר שירהוכידוע 
ח והכנה לברך דווקא מיעקב, וזה ו קיבל את כושל עש
 !! דרשני וללמדנו זה באאומר 

 

ידעו ויבינו שכל זכות הקיום שלהם בעולם  שהרשעים
זה בזכות הצדיקים, רק לו ישכילו יבינו זאת ויטיבו עם 
הצדיקים ולא ילחמו ויזיקו לצדיקים בכפיות טובה 

 ובחוצפה.
 

 רבי הגדול מהגאון שמים ליראת ברכה ביקשתי פעםאבל יש לציין, שמזה שברכת צדיק היא הכנה לעבודת השם,  נלמדו
כי !! לעבוד חייביםמלבד ברכות וסגולות  שמים יראת עלוהוסיף לי ש בירכני , ואכן הגאון הגר"חא"שליט קנייבסקי חיים

 .ה'אז קדימה נתברך מפי צדיק ונתחיל להשקיע בכל כוחנו בעבודת , להתאמץ חייביםאלא  לבד בא לא זה
 

 ויירא יעקב מאוד ויצר לו

 

פחד שמא הוא ימות או שמא רש"י שיעקב אבינו כתב 
זצ"ל  בסקיורבי שמואל רוזוהגאון  יהרוג הוא את אחרים, 

ו כי לא רצה להרוג את עש אבינו פחדשיעקב  מסביר
לרבי   הוריות יג'שזה הכינוי בגמרא  אחריםלהפסיד את 

 נירון קיסר, מקסרי אדום שהתגייר מצאצאישהיה  מאיר
 .גיטין נו'כמבואר בגמרא 

 

לב, יעקב אבינו נמצא בסכנת נפשות ממש הוא  ושימו
כל זאת יעקב וב ,שאתואיש  400וילדיו מפני עשיו הרשע ו 
עתיד רק בגלל שו מבקש נפשו לא רוצה להרוג את עש

 מאיר!! יחוקים לצאת ממנו רבהרבדורות 

להתעורר מזה ולקבל מזה חרדה גדולה ועצומה,  ועלינו
הרבה ובפגם בקדושה מסוגל לרצוח בהשחתה אדם איך 

וכן איך אדם מסוגל ללמוד או לשלוח את ילדיו  !!!אחרים
הרבה צאצאים מסוגל להשמיד  אדםאיך לחינוך לא קדוש, 

 שחלקם אולי היו יוצאים גדולי ישראל וצדיקים גמורים.
 

ה לא נאפילו בשעת פחד וסכאבינו שיעקב ללמוד מ ועלינו
 היה לצאתעתיד רבי מאיר ש –רצה להרוג את אחרים 

לא אנחנו כל שכן אנחנו שאז , מעשודורות לאחר כמה 
נשחית ולא נשמיד את לא בוודאי בשעת סכנה נמצאים 

 עצמנו!!!! גדולי ישראל העתידים לצאת מאתנו
 

חלמתי, שאני רואה אדם שוכב ואותו אדם רשע הוא, ונחש ו' כסליו  היארצייט של אבי מורי רבי שלום בן יצחק זצ"ל בליל
והנחש מנסה לנשוך אותו באצבע ואותו ארסי מאוד קטלני על בטנו, והוא ברשעותו מצמיד יד של אדם אחד אל מול הנחש, 

אומלל מנסה להסיט את האצבע מנשיכת הנחש, ובשלב מסוים הוא מחליט להקיז דם מאצבעו בכדי שהנחש אולי יירגע 
דם שראה ולא ירצה להכישו, אבל כמובן אולי זה רק הגביר את חשק הנחש לנשוך את האצבע, ופתאום הנחש הצליח ב

 הוא הבן אדם אבוד וכבר הפסיק לחמוק מהנחש כי אין כבר סיבה הוא כבר אבוד.ה להכיש את האצבע, הכשה קלה, אבל ז
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, ומיד חשבתי על פשר החלום, ואיך חלום זה יכול לחזק אותי ואת אחרים, ומיד קלטתי, שאני בלילה לפני והתעוררתי
השינה התחננתי בפני אנשים לחסום כל פתח ליצר הרע, וממילא החלום מובן בהחלט, שמי שמשאיר פתחים ליצר הרע 

לא למות, וגם אתה מנסה להתמודד ולא דומה לאותו רשע שהצמיד יד של אחר מול נחש ארסי, ואותו אומלל מנסה 
הנפילה תגיע והנשיכה בא תבוא, ואז זה אבוד!!! ברור זה רק עניין של זמן, להיכשל בפתחים הזמינים לעבירה, אבל 

 שתקרוס לעבירה ולטומאה.
 

ני, לא ורבותי, בחלומי התבוננתי בפניו של הרשע שהצמיד את ידו של השני לנחש, וגם כאשר הנחש הכיש את הש מורי
ראיתי בפניו של הרשע שום מבע של שמחה או ניצוץ של רשעות אלא אטימות פשטנית, ובעצם כך פני הדברים אצל כל מי 

שמשאיר פתחים פתוחים ליצר הרע, הוא לא נראה רשע, אלא הוא נראה אדם רגיל מן הישוב, ולא נראה שהוא רוצה 
 לחטוא אבל הוא רשע ורוצח בדם קר.

 

ל עצמנו כחובה מוחלטת לסגור את כל הפתחים ליצר הרע בלי שום ויתור, מלחמת חורמה בפתחים של מהרגע נקבל ע אז
בא בם פתחו לי שערי צדק אהיצר הרע, כי איך אוכל וראיתי באובדן עמי ובחורבן מולדתי, ובמקום זה נפתח ונתפלל "

, דהיינו שאנחנו נשתדל בעצמנו לפתוח פתחים לקדושה שנקבע לנו שיעורי אודה קה, זה השער לה' צדיקים יבואו בו"
תורה ומוסר, ונקבע לנו זמנים לעשיית חסד, ונקבל על עצמנו קבלות טובות ובעזרת ה' המאמצים והתפילות יעזרו שנקבל 

 .סייעתא דשמיא מיוחדת  אמן אמן
 

 הסכם יעקב ועשו
 

השלים עם עשו כשי קודם את דברי המדרש ששהבאת כפי
מתוך הלם, שטען ובטענה מדהימה  ליעקבבא הוא יעקב 

ואילו  שייך לי העולם הזהשהרי עשינו הסכם ליעקב אבינו 
, והנה אני רואה שאתה מסודר יותר שייך לך העולם הבא

וגם כי יש לך עשירות מופלגת  ,טוב ממני גם בעולם הזה
דבר היתכן  איך!!! בעיני שראיתיכפי משפחה לתפארת 

  ??זהה
 

רכוש שימוש בדע לך שאין לי  :עונה לו אבינו יעקבו
כל מה שיש לי נצרך לי לעבודת להנאות העולם הזה, אלא 

 הבורא!!!
 

 ובעשירותשייכת עבודת הבורא  איזההשאלה,  נשאלתו
אצל אברהם אבינו היה צורך בעשירות בכדי  של יעקב??

וך זה אורחים בהידור רב ולקרב מת לקיים מצוות הכנסת
  אנשים לאמונה בבורא עולם.

 

אצל יעקב אבינו היה צורך שיצא מלבן בעשירות כי  וגם
כפי נדרו שנדר לאחר חלומו שיעשר  לעשרהיה לו חובה 

 וכפי שהוסיף החיד"אכתב וכפי ש ,מכל מה שהיה תחת ידו
מה שלבן גנב  דאג לעשר גםלכן ש האדמו"ר הרא"מ מגור

ולכן היה צריך לעשירות ועוד דווקא מצאן לבן וגם ממנו 
בארץ ישראל לשם מה לו  אבל עכשיועל ידי תחבולות, 

 ??העשירות
 

זה מה שנשאר לו אחרי מה שעישר כפי נדרו,  ובפשטות
אבל תשובה זו לא עונה על השאלה מדוע יצחק אבינו היה 

השתמש ברכושו עשיר, ואומנם ראינו שיצחק אבינו לא 
להנאתו, שהרי אפילו כשרצה לאכול לא שלח את עשו 
לקנות לו צייד מכספו אלא ביקש ממנו לך אתה וצוד לי 
ציד, ועשו לא שאל אותו אבא: בשביל עלי להתאמץ 

ראינו שרבקה  וגם?? אם אפשר בקלות לקנות ולטרוח
לקחה בהמות רק מרכושה הפרטי ולא מרכושו של יצחק, 

כיח שיצחק אבינו לא השתמש בעשירות וזה בפשטות מו

ביד רחבה, ואם כן למה היה צורך ליצחק אבינו  תליהנו
 בעשירות??? 

 

בפשטות עשירות זה ברכה של שפע מאת ה', ולאבות  אלא
אבל שו את רצון הבורא הם התברכו בשפע, הקדושים שע

על העולם הזה לכאורה היה עליו  רעקב אבינו שוויתעל י
לחיות בעוני ובחיי דחק בעולם הזה, וכפי שטען נגדו עשו 

 הרשע??
 

ו, אצלי הרכוש והכסף זה לעש אבינו אמרשיעקב  ויתכן
שלא שזה ניסיון קשה מנשוא ניסיון העושר, משמש ל

שמנת עבית כשית  –וישמן ישורון ויבעט "להיות בגדר 
היות התכופף ולמתוך העושר ל, אלא "ותשכח אלוק עושהו

כמו רבי הקדוש שהתנהג כמלך, , ונכנע לבורא עולם עניו
לשם  שימש כל רכושוכי  אבל לא נהנה מהעולם הזה,

נגיסה  לנגוסזה כמו , כי ניסיון קשה מנשוא וזה ,שמים
שהטעימה ומיד להפסיק,  ביותר האהוב עליך אחת במאכל

על עולמו ם רק בשביל לטעום ולשבח את בורא עולתהיה 
 .הנפלא

 

לחלק שותפות ו אתוו כשרצה זה הסביר יעקב לעש ואת
לו יעקב,  שטען לכל אחד, חצי עולם הזה וחצי גן עדןבניהם 

שיש  שוטה שבעולם, וכי עולם הזה יש לי?? זה רק נדמה לך
להתעלות מתוך יש לי עמל קשה כי רק , לי עולם הזה

ולא  הבוראעבודת ולייחדם אך ורק להעושר והעולם הזה 
, לכן המטרות שלך והשאיפות שלך ושלי לא ליהנות מהם

 בנינו. אין מקום לשותפותש וברורמתקרבים 
 

רוב כשנפגש עם פרעה, שעל עצמו אבינו העיד יעקב  ואכן
, כי כפי שיעקב אבינו בעולם הזה היו סבל וקושי ימי חייו

סיכם עם עשו, הוא ויתר על העולם הזה למען חיי נצח 
כי יעקב אבינו היה איש אמת ככתוב במיכה שבעולם הבא, 

", ובעזרת ה' בפרשת וישב נרחיב תתן אמת ליעקב" פ"ז
בעוצמתו של יעקב אבינו במידת האמת שבו

. 

גדולי ישראל זה אכן המבט הנכון והאמת הצרופה, לפעמים  , שלא כל מה שנראה לנו בעיני הבשר שלנו בהנהגתללמדנו
ו, אנחנו מגיעים למקנות מעוותות על גדולי ישראל שנהנים מכל העולמות כפי שחשב וטען כן עשו הרשע על יעקב אבינ

 אבל האמת היא שונה לחלוטין.
 

בור יחכם ג משרה שכינתו אלא על הקב"ה אין ]יוחנן[אמר רבי )יונתן(  "נדרים לח'בגמרא  שכתבתי על מה שכתוב וכפי
שמעריכים חוכמה, ויש והסיבה היא שלא יהיה אדם אחד שלא יעריך ויחשיב את הנביא, כי יש אנשים  ו",ועשיר ועני

שמעריכים גבורה וכוח, ויש מעריכים אדם עשיר, והיות ובורא עולם רוצה שכל האנשים יקשיבו לדברי הנביא לכן בורא 
רוצה שהנביא יהיה עוצמתי בעיני כולם, ויקשיבו לו גם מתוך העוצמה הגשמית שלו ולא רק מתוך קדושתו, כי גם  עולם

 ככה דברי הנבואה לא קלים הם, ודרישותיו לא קלים לביצוע, לכן צריך שיהיה בו עוצמה מכל הסוגים.



 וישלח -וטהר לבנו  
 

10 
 

כביכול, בכדי שגם פשוטי העם שמעריצים עוצמה חלק ממנהיגי הדור במשך כל הדורות נהגו בעוצמה מתוך עשירות  וגם
גשמית יקשיבו למנהיג ולדרישותיו בחיזוק הדת, ואכן רבי הקדוש מתוך עוצמה של חוכמה ועשירות מופלגת וידידות עם 
קיסר רומא שבוודאי הרימה את קרנו בעיני כל עם ישראל בלי יוצא מהכלל, הצליח לחזק את עם ישראל אחרי הגזירות 

הרומאים ולאחר רציחת עשרת הרוגי מלכות, והצליח ביד רמה לעלות את קרנה של תורה, והצליח לחבר את  הקשות של
המשניות, שהם הבסיס לתורה שבעל פה, ובכל זאת בפטירתו העיד על עצמו שלא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע 

 קטנה, כי כל עצמתו הייתה למען הנהגת כלל ישראל ועבור חיבור המשניות.
 

 תמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשוו
 

רש"י, שאליפז בא על אשת שעיר, ויצאה תמנע  כתב
מבניהם, וכשגדלה נעשית פלגשו, ומקשה האדמו"ר 
מקוצק זצ"ל שאיך יתכן אם כן זכה אליפז להיות מנביאי 

 ?? ב"ב ט"ואומות העולם 
 

את יעקב אבינו,  בזכות שאליפז הסכים לא להרוג ואולי
, כי והסתפק בלקיחת ממונו של יעקב, לכן זכה לנבואה

כביכול עוצמת המשך חיי יעקב הקדושים השפיעו גם על 
 אליפז שהצילו כביכול.

ובפרט אם נתקדש מזה עד כמה חשוב לתמוך בחיי תלמיד חכם וצדיק, כי חיי הצדיק ישפיעו טוב גם על חיינו,  ונלמד
 בוודאי ישפיע עלינו קדושת הצדיק להתעלות עוד יותר במעלות התורה והקדושה אמן ואמן.

 

 
 צירף חתימתו, לאחר שבוע שהספר היה אצלו . רבי חיים קנייבסקי שליט"אמרן שר התורה 

 

 



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור שגדולי ישראל
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

טז' סיוון  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 תשס"א

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 אברהם ביטון בן עליה  לע"נ חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

   שלח

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

 –הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  מטות   מקץ
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

תלמיד חכם  להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 בעילום שם

 ז"ל  חסיבהאליהו ושמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים

 .נ.צ.ב.ה.ו' באב תש"ן ת -נפטר ב

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

יח'  –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 אב

נכדו הרב שלמה פרידמן 
 מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא אקרמן בת הרב שמריהו  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב ע"ה  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 פסח של

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –ריינער 

 
ריזל בת הרב ר' אברהם סופר   -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג –ז"ל 

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף  - לע"נ
 אקרמן  נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

לעילוי כל הנשמות שלא  בעילום שם יום כיפור   מצורע
 הם קדישיעל נאמר

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ל' ניסן תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   חנוכה

   פורים   אמור

      בהר

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
   ₪ 200שמעון שנקר הרב    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ₪  300 באשדוד ראש ישיבה חשוב ,₪ 720הגאון רבי אברהם דרעי שליט"א   ₪ 200הרב שלמה ביטון 

mailto:106855@gmail.com



