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ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ו) '(בראשית לב "ויהי לי שור וחמור"

השור הוא מין שמשך חכמה" משך חכמה" משך חכמה" משך חכמה" "? מתרץ ה"גמלמדוע מזכיר יעקב שיש לו "שור וחמור" ואין הוא מזכיר שיש לו גם "
בו גם יש הוא מין טמא שבגמל אבל  ,שיש בו רק סימני טומאהן טמא הוא מיוהחמור  ,שיש בו רק סימני טהרהטהור 

אצל שיצאו ממנה עשו ויעקב, אך משום על הגמל שהיא רכבה רבקה לכן כתוב אצל טהרה. גם סימני סימני טומאה ו
  גמל.  כלל לא נאמר  ,טתו שלימהישהיתה מ ,יעקב

  

  (בראשית לב' יא) מכל החסדים ומכל האמת" קטנתי"
ת, להודות על רוב , האחהקב"ה עמוהודות על שתי טובות שעשה כון ל" הקדוש שיעקב מתאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמבאר ה"

אור אור אור אור מסביר ה"וממנו.  אותו לוללבן לגזן ולא נתאת כל הטוב שהעמיד בידו שנייה, החסד, וההטוב שקיבל מצד 
לה הקב"ה אזי הוא מפצה אותו על הגז שלבחירו שהוא היות ו ,אדםקב"ה גורם שיגזלו את הלפעמים ה" שהחייםהחייםהחייםהחיים

ב וחשימשיך לתמיד הוא חצי נחמה כי ו אינה נחמה שלימה לנגזל אלא זת מציאואלא ש .ומשיב לו את הנחסר ממנו
הגזלן בנוסף צר לו על כך ש, ויותרהיה לו נגזל הרי ש היהשאם לא מתוך הבנה , להעל מה שנחסר לו בעקבות הגז

קב ליעהקב"ה מה שעשה  הז, והנחמה השלימה היא כאשר החיסרון שנגזל מושלם מנכסיו של הגוזל .עשה והצליח
י כוונת הזו, ולא ט)בראשית (" את מקנה אביכם ויתן לי יםקל-ויצל א" :בוכתכלבן דהיינו גזלן עצמו הלם לו מנכסי ישש

  . ומכל האמת"יעקב כשאמר: "
  

   (בראשית לב' טו)" עמו איש יאבק"ו
ואפילו יכול האדם אדם למלאך הבין על פי הידוע שאילו לא היה חוטא האדם הרי שלא היה הבדל  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

 יאבק"ו. ולכן אמר הכתוב (סנהדרין צג.)" השרתגדולים צדיקים יותר ממלאכי חז"ל " ואמרפי ש, כלהיות גדול מהמלאך
אמר מה שנתגבר עליו ולא מצא, וזה בזכותו הוא יצליח להן אשר ועויעקב למצוא לבקש המלאך לומר ש "עמו איש

של ן ועוהרק אלא  ,ןושום עושלא מצא בו יכולת להתגבר עליו מצד הה לו תלא הי כלומר, "וירא כי לא יכול לו"
כוונה נוספת  .החטא במקוםהעונש כך שקיבל את , "ויגע בכף ירכומה שאמר " זהושתי אחיות בחייהן יעקב שנשא 

 כימה שנאמר: " של שמד, וזה תדורובלצאת ממנו,  םשנגע בצדיקים העתידילומר , "ויגע בכף ירכובכתוב " הכלול
  כף ירכו. את להקע לפגוע ביעקב יותר מאשר הורשה  לאהמלאך , להזיקו, כי "לא יכול

  

   (בראשית לד' יב)לאשה"  את הנער ותנו לי אלי תאמרו כאשר ואתנה ומתן מהר מאד עלי "הרבו
אין לומר ו ?לשם מה מגיע חמור אבי שכם אל יעקב ובניו ומבקש להתפייס איתם? הלוא דינה נמצאת כבר בביתו

מרצונם את ו לכדי שיתנו וא הפיוס ה טעםש הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןשהוא חשש מאחיה של דינה הלוא הוא נשיא הארץ. מבאר 
ומוסיף . כל הזמןצועקת ובוכה היתה ו ,ה אליותלא התרצלמרות שדינה היתה כבר בביתו היא לאשה, כי דינה 

על ספר מלא שהכתוב  איפת תאר מאד, אלהיתה לדינה נבע מכך שדינה שכם  לשהגדול ואומר שכל החשק  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן
ון, ועולה למכשול את הדבר שגרם להזכיר הכתוב לא רצה וזאת משום שברבקה וברחל,  ,בשרהם שסיפר פיה כשוי
  מה שהזכיר הכתוב את היופי אצל האמהות הוא כדי לספר בשבחן ואילו כאן הדבר מביא לגנות. ו
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   (בראשית לב' ד)" וישלח יעקב מלאכים"
            ))))רש"ירש"ירש"ירש"י((((    """"מלאכים ממשמלאכים ממשמלאכים ממשמלאכים ממש""""

על  ב"חנוכת התורה"ב"חנוכת התורה"ב"חנוכת התורה"ב"חנוכת התורה"רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל ? מבאר בשר ודםמלאכים  לחומלאכים ממש ולא שך להבין מדוע שולח יעקב צרי
אי אפשר שאחד השני פירושים. שביארו חז"ל  (שמות לג' כ) "כי לא יראני האדם וחי"במדרש על הפסוק שמובא פי מה 
כך  ,רץ אחריההוא מיד השכינה ולחיות אלא ימות מיד כשרואה השכינה. משל לעגל כשרואה את אמו את לראות 
הוא ופירוש השני אחר השכינה.  צהמן הגוף ור תנה מיד פורחכשרואה את השכי ,שהיא ניצוץ מהשכינה ,הנשמה

פני השכינה וחיים את למלאכים הרואים  ואת עצמהאדם  השלא ידמ", לא יראני אדם וחי"לומר שכ ,ציווישל לשון 
האלו במחלוקת התנאים פירושים השני קושר את  רבי העשילרבי העשילרבי העשילרבי העשילם. האד למלאכי השרת יש מעלה יתירה על, כי לעולם
מלאכים שה אמרנ. אם "יותר מהצדיקיםגדולים מלאכי השרת "או  "גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרתהאם "

מותר  ,אם כןמהמלאכים, צדיקים גדולים יותר נאמר שהאם אך אם כן אסור לצדיק להציץ בשכינה.  ,גדולים יותר
שום שהציץ בשכינה בשעת או מכהו, עיניו של יצחק כך ששני טעמים למובאים לצדיק להציץ בשכינה. במדרש 

וכעת ניתן להבין מדוע שלח יעקב מלאכים ממש, עקידה וסומא חשוב כמת. או כדי שיבא יעקב ויטול את הברכות. 
ברור שהמשלח גדול כי  ,לח יעקב מלאכים ממשושיעקב רוצה להראות לעשו שצדיק עדיף ממלאך ולכן הוא 

על כרחך ? כהו עיניו של יצחק אבינוך, מדוע כעשו, אם  ישאלאם ו. , ולכן מותר לצדיק להציץ בשכינההשליחמ
הנך שהרי הברכות את אם כן אין לך לשנוא אותי על שלקחתי  ,טעם השני כדי שאבוא ליטול הברכותמו צריך לומר כ

 ",ים ותרצניקל-כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלעשו " אמרכשגם כוונת יעקב זו לי. ו ותגיעהן ממן הדין שרואה 
כדי שאטול הוא אבינו יצחק כהו עיני מה שהשכינה ואם כן מותר לצדיק להציץ. ואת ראה הוא ו שעשמז לורעקב י

  .והודה על הברכות "אחי יהי לך אשר לך"לי הברכות. ועל זה השיב לו עשו ות מן הדין מגיעשנמצא  אני את הברכות
  

   (בראשית לב' ח)" ויצר לומאוד ויירא יעקב "
אומה ולשון יכולה לשלוט בו שום אין  ,ה' בתמימות בכל לבואת הצדיק השלם העובד ש "אלימלךאלימלךאלימלךאלימלךנעם נעם נעם נעם מבאר ה"

מה  צער הוא לו. וזהוהדבר הזה על אזי צר לו ממישהו, ירא ומפחד ישהוא מתבעצמו וכאשר רואה הצדיק , להרע לוו
  אין זה מדרך הצדיק שיפחד משום דבר. כי  "ויצר לו"ירא ולכן יהיה מתיעקב , "ויירא יעקבשאומר הכתוב: "

  

  (בראשית לב' יד)" הבא בידו מנחה לעשו אחיו וילן שם בלילה ההוא ויקח מן"
 ,מיגיע כפיוומידו הדברים שהגיעו לו רק מ" הקדוש שיעקב שולח מנחה לעשו רק "מן הבא בידו", אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךמבאר ה"

וזאת  "השמים ומשמני הארץ מטל"הם דברים באים בזה שארץ ומגדנות וכיוצא  לא שלח מנחת תבואות או זמרתו
  שברך אותו יצחק. הברכותלו את ר יזככדי לא להרגיז את עשו ולא לה

  

  (בראשית לג' ט)" עשו יש לי רב ויאמר"
כי חנני "יעקב אמר ותו יש לי הרבה אבל לא הכל, ואילו משמעמשווה בין מה שאמר עשו "יש לי רב" ש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרה"
כל את שיש להם  יפל עף א ,שהרשעיםכלומר מה שיש לי זה הכל, ומבאר שההבדל נובע מכך  "לי כלים וכי יש קל-א
אמר עשו  ןלכ ,לא כל צרכם ךא "רברק "נראה להם שעדיין הם חסרים ויש להם כל מקום מ ,שבעולם זהבהוכסף ה
ר בהדהצדיקים אבל אצל  ",וה למאתיםויש בידו מנה מתאלו, כי "מי ש חסרכי עדיין  "כל"אבל לא  "יש לי רב"

  ". כל"ונראה כאלו יש להם  בחלקםאפילו אם יש מעט בידם הם מסתפקים בו ושמחים ו ,ךוהפ
כלומר  "יש לי רב"ואמר של יצחק על הברכות ליעקב כאן הודה עשו הוא ש "יש לי רב"ביאור נוסף למה שאמר עשו 

  . "מה שקנה עבד קנה רבו"תתן לי הלא תועיל המתנה שמה  ןכם ואלי ואני העבד שרב המודה אני שאתה 
  

  (בראשית לג' יט) אהלו" נטה שם אשר יקן את חלקת השדה"ו
הרי הוא לא התכוון להשתקע  ?על יעקב ושואל מדוע קנה יעקב את חלקת השדה רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"תמה 

? ומתרץ שיעקב קנה את חלקת השדה אהלובו את  נטהוא כל מקום שההוא קנה וכי שם לזמן קצר, רק לגור שם אלא 
קנו  ואם תשאל מדוע לא המקום.את ו, לכן קנה אות יהרסותושבי המקום ולא רצה ש בנה שם מזבח,היות שהוא 

את המקום  הוצרכו לקנות אברהם ויצחק לאש רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"אאברהם ויצחק את המקומות בהם הם בנו מזבח? משיב 
  שאין שם אדון. קומות מ מקום הפקר דהיינוההיה בזמנם לפי ש

  

  (בראשית לה' כג) "יעקב ראובן בכור"
וידוע  ,התשובה שעשהמפני וזאת מן הבכורה ראובן לא נפל הכתוב מלמדנו שבדיני שמים ש "ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

ן יהפילו יעקב אביו בדיני אדם כעניהבכורה לולא שפל מונהיה הזה לא  םבעולגם ו ,התשובה מגעת עד כסא הכבודש
  . בדורשחכם המנודה עד שינדהו  הדוי שלא הייחייב נ הכל מי שהיחז"ל ששאמרו 
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