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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - צאן...' ,'ויהי לי שור וחמור

 תפילות ופעולות

זוהי אולי הכותרת של פרשת וישלח. אחרי  -'חוזרים הביתה' 

כעת הגיע הזמן לחזור  -עשרים שנות גלות בחרן והגדילה שם 

 הביתה, אך בדרך אנו עוד נכונים לפגוש את עשו. 

לקראת פגישה זו צריך להתפלל תפילות גדולות, ממש כמו 

התפילות שהתפלל יעקב בדרכו לחרן לקראת המפגש עם לבן 

 -י עשרים שנה, אך לצד התפילות הוא צריך גם לפעול לפנ

ויעקב מחליט לפעול את פעולתו הראשונה בדרך של שליחת 

  -מנחה 

ְיִהי ַֽ י  ו  אֹדִנ֔ ַֽ יד ל  ֶ֣ ג ִ ְלָח֙ה ְלה  ֶאׁשְ ה ָוַֽ ְפָחָ֑ ֶבד ְוׁשִ אן ְוֶעֶ֣ ֲח֔מֹור ֹצֹ֖ ַֽ ִל֙י ׁשֹור ו 

יךָ  ִלְמֹצא ֵעיֶנַֽ ן ב ְ  1.ֵחֹ֖

יקת, לא רק במילותיה אלא בואו נראה עד כמה שהתורה מדו

 אפילו במיקום שלהן במשפט;

 בנים או צאן?

בפרשת ויצא, העיסוק המרכזי של הפרשה בעניין עושרו של 

ואילו הבקר טפל לו, עד כדי כך שהוא כלל לא  2יעקב הוא הצאן

  -מופיע בפסוק המתאר את ההון שצבר יעקב 

ְיִהי ַֽ ד ו  ד ְמֹאָ֑ ץ ָהִאֹ֖יׁש ְמֹאֶ֣ ְפֹרֹ֥ י ִ ים  לוֹ֙  ו  ֲעָבִד֔ ַֽ ָפחֹות֙ ו  ֹות ו ׁשְ ב ֔ אן ר  ֹצֶ֣

ים ֲחֹמִרַֽ ַֽ ים ו  ֹ֖ ל ִ ְגמ   3.ו 
לעומת זאת כאן, בנאומו אל עשו, מופיע השור, הבקר, ראשון 

'שור וחמור צאן ועבד ושפחה'. למה הוא מצניע עכשיו  -בפסוק 

 את הצאן? הוא הרי שולח לעשו הרבה מאד צאן!

ביחסים של עם ישראל אל מול הקב"ה אנו נקראים גם 'בנים' 

  -וגם 'צאן' 

ה ֱאֹלֵהינו   ָ ת  ָך ְוא  ֶ מ  י ָאנו  ע  ה ָאִבינו  , כ ִ ָ ת  ָאנו  ֹצאֶנָך ... ָאנו  ָבֶניָך ְוא 

ה רֹוֵענו   ת ָ  4...ְוא 

                                                           
 בראשית ל"ב, ו'. 1
 כל עשרו של יעקב בא לו מהכבשים 'העקודים, נקודים וברודים'. 2
 שם, ל', מ"ג. 3

ים? מה מוסיף המשל של 'הצאן מה ההבדל בין שני הדימוי

העמקה כאן תראה לנו  '?והרועה' על ההבנה של 'הבן והאב

 מה קורה כשאנו חוזרים הביתה ופוגשים את עשו; 

 תמימות, פשטות, התבטלות

 - 'הצאן'כשהיה יעקב בגלות, הדבר שהוא פיתח ביותר היה 

ן יש הצאן בטל אל הרועה. אין לו דעה עצמאית. לעומת זאת ְלב  

דעה משלו שלא בהכרח תואמת תמיד את דעתו של אביו. 

יכול אף לא לקבל את דברי אביו, ולא לשמוע בקול  לעיתים הוא

 ., ח"ועד כדי מרידה באביו - אביו

בלי לגלות רצונות משלו. גם לשלילה  הצאן הולך אחרי הרועה

'כצאן לטבח', דהיינו הליכה אחרי  -ח"ו הדבר בא לידי ביטוי 

 -ללא הבנה משלו, אבל גם במרעה לשחיטה המוביל אותו 

ועה נאמן לצאנו. במושגים פנימיים הצאן נאמן לרועה והר

הכוונה היא קבלת עול מתוך תמימות, פשיטות, התבטלות 

באמת. הדבר המרכזי שבא יעקב ללמד אותנו כשהיינו בחרן, 

'התרבות הזו לא לנו'. הדבר הכי חשוב שיקבע -כדי שנפנים ש

הוא להיות  -יותר מכל דבר אחר מי יישאר ומי יאבד מתוך הצאן 

 ות. קבלת העול, הפשטות.'צאן'. התמימ

  -זה מה שמתואר בפרשת ויצא, ורש"י מסביר שם 

 5.ולוקח לו כל אלה מוכר צאנו בדמים יקרים

תמורת הצאן יעקב קנה גמלים, חמורים, עבדים ושפחות, אבל 

על כל מה שהוא מסמל, כפי  -מקור חייו וכוחו היה המקנה 

 שאמרנו.

 החיים משתנים

החיים משתנים ויעקב עומד לחזור עכשיו, אחרי עשרים שנה, 

לארץ ולהיפגש עם עשו שבא לקראתו עם ארבע מאות איש 

ולכן יעקב נדרש לעמוד עם כל תקפו. אם עכשיו הצאן  -עמו 

 .פיוט ליום הכיפורים 4
 בראשית שם.רש"י,  5

 חתשע" וישלחפרשת  
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'האיש התם יושב  -עשו יתרגם את זה כחולשה  -יעמוד בחזית 

 האוהלים ממשיך לרעות כבשים ולהיות איזה כבש מסכן'.

העוצמה והיכולת הגדולה  את שמבטאת 'הנהגת 'הצאן

להיבטל אל הקב"ה תתפרש בעיני עשו כחוסר עזות, חוסר 

צריך  -שאתה חושב שבא להילחם בך  -תוקף. אל מול עשו 

  -לבוא כפי שמדריכה אותנו המשנה 

ֲאִרי ָ ֹור כ  ִבי, ְוִגב  צ ְ ר, ְוָרץ כ   ׁשֶ ֶ נ  ל כ   ֵמר, ְוק  נ ָ ז כ    6...ֱהֵוי ע 

'שלום עליכם אחי היקר,  -מר לאחיו זו הסיבה שיעקב פותח ואו

...'. עשו לא טיפש, הוא רואה שמאחורי השור יש שורויהי לי 

הרבה צאן והמנחה מלאה צאן אבל מי שבראש הוא השור, כמו 

  -השור ההולך בראש תהלוכת הביכורים 

ִית  ל ז  ֲעֶטֶרת ׁשֶ ֹות ָזָהב, ו  ְרָניו ְמֻצפ  ֹור הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם, ְוק  ׁש  ְוה 

ֹראׁשוֹ   7...ב ְ
 -השור הוא גם סמלו של יוסף, 'שטנו של עשו' 

יו ְרָנ֔ י ְרֵא֙ם ק  ְרֵנֵ֤ ר ֗לֹו ְוק  ֨כֹור ׁשֹו֜רֹו ָהָדֶ֣   8...ב ְ

 שור שנקנה בדמי הצאן

'אם אתה מתרגם את  -אותו שור עוצמתי אומר לעשו 

 -אתה טועה לגמרי. כאשר נצטרך  -'הכבשיות' שלנו כחולשה 

ראם יהיו קרנינו בהם עמים ננגח יחדו אפסי נדע לנגוח, וקרני 

אם חס ושלום ידמה  -ארץ, אבל אם נדמה לך, או יותר חמור 

                                                           
 משנה אבות, ה', כ'. 6
 משנה ביכורים ג', ג'. 7
 דברים ל"ג, י"ז. 8

לא  -לנו, שהתוקף השוורי הזה יעמוד בפני עצמו, כמוך עשו 

תהיה לשור הזה שום משמעות. את השור הזה קנינו בכסף 

את התוקף הזה קיבלנו  -שקיבלנו תמורת הצאן', ובעומק 

ימות, מההתבטלות אל הרועה, אל האינסוף ברוך דווקא מהתמ

 הוא.

זהו הפרק הראשון, השינוי הראשון, שאנחנו נדרשים לעשות 

 לקראת החזרה לארץ.

 יש דרך אחרת

'צאן' הוא מלשון 'יציאה', -אומרים ש 9המפרשים המוקדמים

ולכן הוא מאפיין את פרשת 'ויצא'.  -שיוצאים איתו אל המרעה 

ותן לנו, כאשר אנו בחוץ, בגלות, לדעת הוא מתאר את הכוח שנ

'אין -'אין עוד מלבדו' ו-מאין באנו ולאן אנו הולכים, ואת זה ש

 לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים'.

 -אחרי שהתמלאנו בכח הזה, בעוצמה הזו, בפרשת ויצא 

כאשר אנו עומדים כעת להיפגש בעשו ועם ארבע מאות 

ור שקנינו בדמי הצאן, האנשים שעמו, נדע לקחת את הש

'והנה גם הוא  -דנו כי גם מצנשים אותו לפנינו ונודיע לעשו 

 הולך לקראתך'.

רק כך גם עשו יבין שיש דרך אחרת מלבד דרכם של ארבע 

 .בנו המאות האנשים שבאים איתו להילחם

  

  גם וראה) 'ורהפשרש ' ספר 'אור התורה', לאדמו"ר הצמח צדק, בשם 9

 לאדמו"ר האמצעי,  'בתורת חייםו' ב'תורה אור' לאדמוה"ז, ויצא כ"ג,    
 .וישלח, תקפ"ג(    
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לסעודה שניה - היאבקות חופשית

 מה רוצה שרו של עשו?

ר ח  ַָֽ ׁש  ֹות ה  ד ֲעלֹ֥ ֹ֖ ֹו ע  ֔ ָאֵבֹ֥ק ִאיׁש֙ ִעמ  ַֽ י ֵ ֹו ו  ד ָ֑ ב ְלב  ֲעֹקֹ֖ ַֽ ֹ֥ר י  תֵ ו ָ י ִ  10.ו 

של יעקב כך מתואר הלילה הגדול שבו התרחש המאבק 

במלאך, שרו של עשו. מה טוען שרו של עשו? מה הוא אומר? 

אבל על מה? מהו  -המילה היחידה המופיעה היא 'היאבקות' 

המאבק הזה? מהו בכלל המושג הזה 'מאבק' החוזר כאן 

 בפסוקים פעמיים?

ף כ  ע ב ְ ֹ֖ ג   י ִ א ָיֹכל֙ ֔לֹו ו  י ֹלֵ֤ ֶ֣ ְרא כ ִ י  ֗ ף ו  ֙ע כ   ק  ֵ֨ ת  ֹו ו  רֶ  ְיֵרכָ֑ ֶ֣ ב יֶ ֲעֹק֔ ַֽ ְך י 

וֹ  ֹו ִעמ ַֽ ְבקֹ֖ ֵהָאַֽ  11.ב ְ

  -הפירוש הראשון שרש"י מביא קשה 

מנחם פירש ויתעפר איש, מלשון אבק, שהיו . ויאבק איש

 ופירשו רז"ל שהוא ..ענועם.ימעלים עפר ברגליהם על ידי נ

 12.שרו של עשו

הפירוש הראשון, שהכוונה היא לאבק שהיו מעלים ברגליהם, 

והתורה לא מספרת שום דבר על מהות נשמע מאד טכני, 

טענותיו של אותו מלאך. זאת, בניגוד לפרשה הקודמת שם 

היא כן סיפרה ואף הרחיבה על טענותיו של לבן. למה לא ברור 

 כאן מה רוצה שרו של עשו?

 צורתו של יעקב חקוקה תחת כסא הכבוד

חז"ל אומרים  אבק! –ומר המלאך הוא דבר אחד מה שא

 13לו אבק מרגליהם ועד לכיסא הכבוד.שהמלאך ויעקב הע

  -זיע"א  'שפת אמת'נסביר את הדברים, על פי דברי מרן ה

כי צורתו של יעקב חקוקה תחת כסא הכבוד והוא כמ"ש 

וחותמו של הקב"ה אמת. וזה הציור הוא  'תתן אמת ליעקב'

וכל בני ישראל נמשכו אחר זה הציור כדכתיב  ,ביעקב

הוא עלמא דשיקרא שאין  הזהעולם אכן  .'כולם זרע אמת'

בשלימות. כדאיתא במדרש ]בו[ להתגלות  ההאמת יכול

]שכשרצה הקב"ה לברוא את העולם הוא התייעץ עם המידות, 

אל יברא שכולו  -אמת אמר ' וכאשר פנה אל האמת[

יש  כסא הכבודלת בחי' יעקב אבינו מתחת יומתח '.שקרים

 -מות התנגדות שלא יוכל האמת להתגלות בשלי ם כןג

עשו הא שוא 'כדאיתא במדרש  ,והוא עשו וכת דילי'

בכח התורה שנקראת  י ישראל,. אכן בנ'שבראתי בעולמי

. 'אמת קנה'כמ"ש  'אין אמת אלא תורה'כמ"ש חז"ל  ,אמת

כי בכל יום יש התגלות לבני  -לשון הוה  'תתן אמת'וכ' 

                                                           
 בראשית ל"ב, כ"ה. 10
 שם, כ"ו. 11
 רש"י, שם, כ"ה. 12

לברר  ל זהישראל מזה האמת בכח התורה. ובנ"י נבראו ע

 14...למא דשיקראהאמת בע

'אין עוד מלבדו'. זו האמת המוחלטת  -בחינת יעקב היא אחת 

והיא חקוקה תחת כיסא הכבוד. וכאשר כתוב בפסוק 'ויוותר 

יעקב לבדו' הכוונה היא למעין 'ונשגב ה' לבדו', כאילו הוא 

 -היחיד בעולם ואין דבר מוחלט בעולם שאפשר לסמוך עליו 

שרו של עשו. שרו של עשו הוא אלא רק הקב"ה לבדו. ואז מגיע 

והם מעלים אבק  -המקום בו יש כוח להילחם ַבאמת של יעקב 

במלחמה ביניהם. העלאת אבק זו, עד לכיסא הכבוד, המקום 

בו חקוקה תמונתו של יעקב, זהו הניסיון לטשטש את האמת 

ולנסות לקעקע אותה, אך האמת של יעקב לוחמת עוד ועוד. 

 היא אין סופית.

 טשטוש האמתניסיון ל

שרו של עשו מנסה להוכיח שגם לאמת הזו יש סוף, שגם היא 

כי לכל דבר בעולם יש סוף, הכל זמני וחולף,  -איננה מוחלטת 

וכאשר הוא רואה שהוא  -ולכן הוא מנסה לטשטש ולהיאבק 

היינו בזרעו, צאצאיו,  -ליעקב, הוא נוגע בכף ירכו  אינו יכול לו

בנו. הוא מנסה לפגוע לפחות במי שחלש, גם אם לא ביעקב 

 עצמו, כדי שלא יתגלה בנו דמות הדיוקן הזה, ציור האמת הזו. 

זה מה שהצליח המלאך,  -'ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו' 

לגרום לנו לפעמים לצלוע, שלא נחוש לפעמים שדמות הדיוקן 

וזהו  -הזה מנסה לטשטש ולבלבל שלנו היא 'אמת'. האבק 

המאבק הגדול. ניסיונו של שרו של עשו שהאמת האחת 

 והיחידה תטשטש.

 סופת אבק

  -בקריאת שמע אנו קוראים ואומרים 

ֹ֖ע מ  ָרֵאָ֑ל הֹ֥  ׁשְ ד' ֱאֹלֵהֹ֖ינו  הֹ֥  'ִיש ְ  15.ֶאָחַֽ

חז"ל מסבירים שאת הפסוק הזה אמרו בניו של יעקב, שבטי 

רך אותם לפני מותו ולפתע אבדה י'ה, כאשר הוא קרא להם לב

 -ממנו רוח הקודש והוא חשש 

ר  ֵנים ָעש ָ ר ִמן ָהעֹוָלם ָקָרא ִלׁשְ ֲעֹקב ָאִבינו  ִנְפט  ָהָיה י  ָעה ׁשֶ ׁשָ ב ְ

א ֵיׁש  ָ מ  ִים ֲאִביֶכם, ׁשֶ מ  ָ ׁש  ב   ָרֵאל ׁשֶ ְמעו  ֵאל ִיש ְ ר ָלֶהם ׁשִ ָניו ָאמ  ב ָ

דֹוׁש  ק ָ ל ה  ְחֹלֶקת ע  ְבֶכם מ  ְלב  רו ְך הו אב ִ ע ' ָאְמרו  לוֹ  .ב ָ מ  ׁשְ

 חולין צ"א. 13
 שפת אמת עה"ת, וישלח, תרמ"ח, ד"ה 'בפסוק ויאבק כו'' 14
 דברים ו', ד'. 15
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ָרֵאל ְך  'ִיש ְ רו  דֹוׁש ב ָ ק ָ ל ה  ְחֹלֶקת ע  ָך מ  ִלב ְ ֵאין ב ְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאִבינו , כ ְ

א ָ ְחֹלֶקת, ֶאל  נו  מ  ִלב ֵ ְך ֵאין ב ְ ָ  16ד'...ה' ֱאֹלֵהינו  ה' ֶאחָ ' הו א, כ 

יעקב פחד שמא לא בכולם חקוקה האמת הזו. שמא בחלק 

ק של עשו בכל זאת הצליחו לגרום למי מהם הטשטוש והאב

אבק  באיזו סופתאולי אנחנו שרויים  -ה' אחד -מהם לפקפק ב

 וערפל, והאמת הצרופה והציור הברור פחות חקוק בנו.

 אין בליבנו אלא אחד

'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'  -או אז ענינו ואמרנו לו כולנו 

חקוק בו, שמע שמע אבינו ישראל, שמע ממי ששמו של האל  -

                                                           
 בראשית רבה, ויחי, צ"ח, ג'. 16

הבן. 'כולם נקבצו באו  -ישראל, זה שהאל שורר בקרבו. שמע 

 בכולנו חקוק רק אחד. -לך' 

עכשיו אנחנו מבינים את שרו של עשו? הוא מנסה לזרות אבק 

 תנו.אמת היחידה שיש בכל אחד ואחת מאולטשטש את ה

כך אין  -'אבא, כשם שאין בלבך אלא אחד  -חרים ועונים ואנו מ

 בנו אלא אחד, וכל השאר הוא רק אבק'. גם בל
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לסעודה שלישית - פנים אל מול פנים

 פניאל או פנואל?

הגדול בין יעקב לשרו של עשו מגיע לסיומו ואז המאבק הלילי 

האחד הוא נתינת שם למקום בו  -מספרת התורה שני דברים 

מצוות איסור אכילת גיד הנשה,  -נאבקו שניהם, והדבר השני 

מצוות 'לא תעשה' היחידה בכל ספר בראשית, שעם ישראל 

 צריך לקיים זכר לאותו מפגש לילי.

המקום אותו נותן יעקב למקום הוא 'פניאל' והוא אף מסביר 

  -את מהות השם 

י ַֽ ִניֵאָ֑ל כ ִ ְ ֹום פ  קֹ֖ ָ מ  ֹ֥ם ה  ב ׁשֵ ֲעֹקֹ֛ ַֽ א י  ְקָרָ֧ י ִ ים ֶאל ו  ִנֶ֣ ָ יִתי ֱאֹלִהי֙ם פ   ָרִאֵ֤

ַֽי ְפׁשִ ל נ  ֵצֹ֖ נ ָ ת ִ ים ו  ִנ֔ ָ  17.פ 
 -מיד אחר כך נאמר 

ח ְזר  י ִ ֹ֖ר  ו  ֹ֥ר ָעב  ֲאׁשֶ ַֽ ֶמׁש כ   ֶ֔ ׁש  ֹו ה  ל ֶאתלֶ֣ ע  ע  ו א ֹצֵלֹ֖ ֵאָ֑ל ְוהֹ֥ נו  ְ וֹ  פ   18.ְיֵרכַֽ
מה ההבדל בין 'פניאל' לבין 'פנואל'? האם שם  -וצריך להבין 

איך מובן  -המקום היה פנואל ורק יעקב קרא לו פניאל?, וגם 

 מהשם הזה ראית 'פנים אל פנים'? 

 הליליזכר למפגש 

ירוע הרי זהו א; כאן הבנה נפלאה נקודות אלו יחד מייצרותי שת

גם מעבר שם ראה יעקב את הקב"ה פנים אל פנים.  -אדיר 

גם מבחינה היסטורית, האירוע הזה  למפגש הרוחני של יעקב,

מגלה דבר עצום, כפי שמביא בעל 'ספר החינוך' בשרשי 

  -המצווה 

רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלות מיד 

יאבדו, אלא לעולם העמים ומיד בני עשו, יהיו בטוחים שלא 

יעמד זרעם ושמם, ויבא להם גואל ויגאלם מיד צר. ובזכרם 

תמיד ענין זה על יד המצוה שתהיה לזכרון, יעמדו באמנתם 

ובצדקתם לעולם. ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם 

שהיה שרו של  (בר''ר עח) עם יעקב אבינו, שבא בקבלה

, ולא יכול לו עשו, רצה לעקרו ליעקב מן העולם הוא וזרעו

וצערו בנגיעת הירך. וכן זרע עשו מצער לזרע  (שם לב כו)

שם ) יעקב, ולבסוף תהיה להם תשועה מהם. וכמו שמצינו

באב שזרחה לו השמש לרפאתו ונושע מן הצער, כן  (שם לב

יזרח לו השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו במהרה 

 19.בימינו, אמן

המפגש שהיה בין  -רע חשוב ואמכלומר המצווה הזו היא זכר ל

יעקב לשרו של עשו, ובדומה לפסח או לשבת שגם הם הינם 

                                                           
 בראשית ל"ב, ל"א. 17
 שם, ל"ב. 18
 גיד הנשה. –ספר החינוך, מצווה ג'  19

זכר למאורעות היסטוריים. ואולם אם אכן כך, לא מובן מדוע 

נגיעת  -דווקא הנקודה הקטנה הזו שנראית כלא מהותית 

היא זו שהופכת למייצגת ולזכר לכל  -המלאך בגיד הנשה 

רי נראה פרט קטן ושולי בכל האירוע הגדול של מפגש. זה ה

 המפגש!

היא קבעה לנו  -כשהתורה רצתה לעשות זכר ליציאת מצרים 

ליל סדר, סיפור יציאת מצרים, אכילת מצות, מרור, מסובין וכו'. 

גם שבת מצוינת על ידי שביתה ממלאכה כי זו המהות של 

היום, אבל כאשר רוצים לציין את האירוע האדיר הזה שבא 

ם ישראל לעולם לא יאבד ומהי מהותו של ללמד אותנו שע

מתמקדים דווקא בגיד שבכף ירך יעקב?! זה  -ישראל מול עשו 

 20כל כך משונה.

לא ראינו שום  -השאלה הזו ניתנת להישאל גם בכיוון אחר 

הלכה בהלכות כשרות, בדיני איסור והיתר, שטעמה הוא אירוע 

ור הוא רק היסטורי, ואילו כאן יש אפילו דיונים על האם האיס

 בכף ירך ימין או גם בכף ירך שמאל...

 השגחה פרטית

 ננסה להסביר מה הכוונה ואילך קשורים שני הדברים יחד.

כאשר רוצים לתאר את ההשגחה המיוחדת של הקב"ה על 

ישראל, שפועלת ותפעל בכל מציאות ומציאות, צריך לתאר את 

כל הייחוד של עם ישראל בהשגה כזו. הרי הקב"ה משגיח על 

, אבל כשהוא משגיח 21'מקרני ראמים ועד ביצי כינים'-העולם 

אז ההשגחה שלו היא על כל פרט  -על 'ישראל עם קרובו' 

כל העסק  -ופרט, הכי הכי קטן. וכל פרט קטן כזה אם ח"ו יעדר 

 כאילו לא שווה.

הקב"ה לא נתן לנו הרבה מצוות 'העיקר שנעשה אותן', אלא 

חת, אם גר שבא להתגייר אומר אם לא נקיים אפילו מצווה א

כל  -שהוא אינו מקבל מצווה אחת, מדרבנן, ולא מוכן לקיימה 

 הגיור הזה לא תקף, ולא שווה כלום.

אתם רוצים לדעת איך עושים זכר להבדל בין יעקב וזרעו לבין 

עשו וזרעו? את הזכר הזה לא עושים באירוע היסטורי רב רושם 

מצווה ספציפית, פרטית, את זה עושים ב -ולא בסיפור תורה 

כדי לומר שעד שם משגיח הקב"ה על יעקב וזרעו. עד לכף 

או  -הירך, עד לגיד שקפץ ממקומו, בכף ירך ימין, שמאל 

 בשניהם.

החזקוני מביא פירוש יפה לענין שהרב הביאו בשנה שעברה )עי'  20

 אך אין זה הפשט. -שלבים בגיד הנשה', טועמיה, וישלח, תשע"ז( 'שלשה 
 בבלי, עבודה זרה, ג: 21
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 עד לפרט הקטן ביותר

זו רמת ה'פנים אל פנים' שבין יעקב והקב"ה. אפשר שהמקום 

ם כבר אך את זה יודעי -' !'ראו, יש אל -הזה היה נקרא 'פנואל' 

הקב"ה פונה אלי,  -'פני אל'  -כל העולם. כעת מחדש יעקב 

הנשה שבכף הזו, אל הצליעה. ספציפית, אל כף הירך, אל גיד 

בר מעמו של יעקב יש משמעות שלמה שמבטאת לכל אבר וא

עולם שלם. 'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 

שמאפיינת  -זו המצווה האחת, אולי האחת והיחידה  - 22מלא'

 23.את המהות של עם ישראל שנוצר בספר בראשית

                                                           
 משנה, סנהדרין ד', ה'. 22

ההשגחה היא ברמת פרטי פרטים, ומי שאינו יודע להעריך 

פרט אחד מישראל, יהודי אחד, ולהבין שהקב"ה משגיח כמו 

אבא פרטי על כל ילד וילד מבניו, על גיד הנשה שיישאר לנצח 

עוד לא תפס את שורש ומהות המאבק הזה, את  -נצחים 

כדי  -האבק שעלה עד לכיסא הכבוד ושאותו פיזר יעקב 

שדמותו ודמות זרעו החקוקה בכיסא הכבוד תיראה באמת. עד 

 לפרט הקטן ביותר שיש.

 

  

'ברית המילה', הן -שתי המצוות האחרות בספר בראשית, 'פרו ורבו' ו 23

שונות. 'פרו ורבו' נאמר לכל העולם, ואילו הציווי על 'ברית המילה' יחזור 
 גם ישמעאל מצווה על מצווה זו(. -כן ויופיע בספר ויקרא )ו
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 מלווה מלכהלסעודת  - שלמותו של יעקב

 האנשים המושלמים

כמה נפלאה היא השפה העברית, במיוחד כאשר יודעים 

לקרוא אותה עם 'המוסיקה' הנכונה, עם עבודת המידות 

 הראויה.

קריאת 'רביעי' עוסקת בראשיתה ובעיקרה בפגישת יעקב 

יעקב לשכם. בשני ביטויים מוזרים  בהגעתו שלועשו, ובסופה 

 אחד בתחילת הקריאה והשני בסופה.  -נעסוק הפעם 

 -פגשים האחים אומר יעקב לעשו אחיו כאשר נ

ח א ֶאת ק  י ָנֵ֤ ַֽ ְך כ ִ את ָל֔ ֶ֣ר ֻהָבֶ֣ ְרָכִת֙י ֲאׁשֶ י ֶישׁ  ב ִ ִני ֱאֹלִהֹ֖ים ְוִכֶ֣ ֹ֥ נ    ח 

ל ִלי  24...ֹכָ֑

זהו הביטוי הראשון שנעסוק בו. 'הכל יש לי' אומר יעקב.  -'כל' 

האמירה הזו יכולה להישמע לא כל כך טוב כשקוראים אותה 

 ראוותנות שכזו.-ן שחצנותעימ -ים בניגון הלא מתא

הביטוי השני מופיע בסוף קריאת 'רביעי' כאשר מגיע יעקב 

לשכם, והתורה מוסיפה שם מילה שנראית על פניה כלא 

  -חיונית, אולי אפילו מיותרת 

ן ע  נ ֔ ֶרץ כ ְ ֶאֶ֣ ֙ר ב ְ ם ֲאׁשֶ ֶכ֗ יר ׁשְ ם ִעֶ֣ ֵל֜ ב ׁשָ ֲעֹק֨ ַֽ ֹב֩א י  י ָ  25...ו 
כאן במשפט? היא יכולה להתפרש מה מוסיפה המילה 'שלם' 

כאילו יעקב עכשיו 'מושלם'. אתם מכירים את 'האנשים 

זה נראה כל כך תמוה ולא שייך במיוחד לגבי  -המושלמים'? 

מושלם', וגם -יעקב אבינו. אני לא מכיר אף אחד שהוא 'שלם

 לא אחד שיש לו 'הכל'. רק הקב"ה הוא מושלם, רק לו יש הכל.

 שלם עם החסרונות

איזו מילה מדהימה היא. כשאני  -נתחיל דווקא במילה 'שלם' 

 -'אני משלים עם המציאות', המשמעות היא בעצם -אומר ש

אני בשלמות נפשית כי  -'אני חסר'. 'אני משלים עם המצב' 

אני לא מדמיין שאני מושלם. זה יכול להישמע ח"ו כאיזו אמירה 

ש לא נכון. אבל זה ממ -תבוסתנית של הרמת ידיים, דיכאון 

תהליך שבו אני מגיע לשלמות עם להיות בלהשלים פירושו 

 החסרונות ועם היתרונות שלי.

מדוע באמת מוסיפה התורה את המילה 'שלם' כאן? היא לא 

חיונית לפשט המקרא. מה היה חסר עם היה כתוב נראית כ

 'ויבא יעקב עיר שכם'? 

ם אם נשים לב ונראה את כל המכלול, נראה שאנחנו מחכי

למילה הזו כבר מתחילת פרשת 'ויצא'. שם יעקב בורח מאחיו, 

עובר את הירדן, רואה בחלומו סולם ומלאכים, והקב"ה מבטיח 

  -לו 

                                                           
 בראשית ל"ג, י"א. 24
 שם, י"ח. 25
 ט"ו.-שם כ"ח, י"ג 26

ךָ  ְרֶעַֽ ְלז  ה ו  נ ָ ֶנֹ֖ יָה ְלָךֹ֥ ֶאת ְ ב ָעֶל֔ ֙ה ׁשֵֹכֶ֣ ָ ת  ֵ֤ר א  ֶרץ ֲאׁשֶ ְרֲעָך֙ . ָהָא֗ ה ז  ֵ֤ ְוָהיָ

ה ָוֵקֹ֖  ָ מ  ֹ֥ ָֹ֛ יָ ְצת  ר  ָפַֽ ֶרץ ו  ר ָהָא֔ ֶ֣ ֲעפ  ַֽ לכ   ָ ו  ְבָךֹ֛ כ  ה ְוִנְבְרכֹ֥ ְגב ָ ָנה ָוֶנָ֑  ְדָמה ְוָצֹפֶ֣

ךָ  ְרֶעַֽ ְבז  ֲאָדָמֹ֖ה ו  ת ָהַֽ ֹחֹ֥ ְ פ  ל . ִמׁשְ ֹכֶ֣ יָך֙ ב ְ ֨ ְרת ִ מ  ְך ו ׁשְ ָ֗ י ִעמ  ֹנִכ֜ ה ָאַֽ ֵ֨ ְוִהנ 

ר יָך ֶאל ֲאׁשֶ ֶֹ֣בִת֔ ֲהׁשִ ַֽ ְך ו  ֵל֔ ֵ ד  ת  ֱעָזְבָך֔ ע ִּ֚ א ֶאַֽ י ֹלֶ֣ ז ָֹ֑את כ ִִּ֚ ֲאָדָמֹ֖ה ה  ָהַֽ

ֶ֣ר ִאם רָעש ִ֔  ֲאׁשֶ ךְ  יִתי ֵאֹ֥ת ֲאׁשֶ י ָלַֽ ְֹ֖רת ִ ב    26.ד ִ

  -וכאשר הוא קם בבוקר הוא אומר 

י ִאם ִד֗ ָ ים ִעמ  ה ֱאֹלִה֜ ְהֶי֨ ַֽ  27...יִ

הרי  פק בברכות שהקב"ה נתן לו זה עתה,זה לא שהוא מפק

'והנה אנכי עמך', אלא שהוא  -רק בלילה הקב"ה הבטיח לו 

מפחד 'שמא יגרום החטא'. 'מה אני מושלם? הרי אני הולך 

מה אני יודע מה יהיה שם? מה אני יודע  -עכשיו אל לבן הרשע 

 אילו משוכות אני אצטרך לפגוש שם ולהתמודד מולן?'.

כי אלקים יעקב אבינו, האדם הענק הזה, שלפני רגע ראה מלא

עולים ויורדים, ראה את דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, שמע 

'אם  -מתחיל עם  -שכל משפחות האדמה מתברכות דרכו 

 -להים עמדי'. והוא ממשיך -יהיה א

ן ת  ְך ְוָנַֽ י הֹוֵל֔ ֹנִכֶ֣ ֶ֣ר ָאַֽ ז ֶה֙ ֲאׁשֶ ֶרְך ה  ֵ֤ ד ֶ ִני֙ ב   ֨ ָמר  ׁשְ ֶבֶֹ֥גד  ו  ל ו  ֱאכֹֹ֖ ֶחם ֶלַֽ י ֶלֹ֛ ִלֹ֥

שׁ  ַֹֽ ֹום ֶאלְוׁש  . ִלְלב  לֹ֖ ֹ֥י ְבׁשָ ִ ה ָהֹ֛  ְבת  ָ֧ ית ָאִבָ֑י ְוָהיָ ֶ֣ ים 'ב ֵ אֹלִהַֽ י ֵלַֽ  28.ִלֹ֖

רש"י מסביר  -האם אנחנו בכלל תופסים מה הוא אומר פה? 

  -שם 

 .אלמד מדרכי לבן שלום מן החטא, שלא. בשלוםושבתי 

 יעקב אבינו! הרי אתה חושש מזה? אתה 

 גמול השתלמות

לה להפריע לשלמותו. אדם שלם הוא זה ששום משוכה לא יכו

מי שהמציאות החיצונית  -עשרים שנה נדדה שנתו מעיניו 

 -משפיעה עליו ברור שתורתו יכולה להיפגם פה או שם, נכון? 

לא. לא נכון! יעקב וזרעו שלמים עם ה'. מי ששלם באמת לא 

הוא מתמודד על כל מציאות ומקבל כל נבהל מהמציאות. 

ותורתו לא רק  די','כי יהיה אלהים עמ-מציאות כחלק מ

כל שניה בחייו היא  אלא אף הולכת ומשתלמת. -משתמרת 

'גמול השתלמות'. כל 'בומבה' שהוא יחטוף מלבן או מעשו היא 

 'ויבא יעקב שלם'.-רק עוד שלב ב

זו תהיה גם התחושה של שכם וחמור אביו כאשר הם יבואו 

 -לפני אנשי עירם בהמשך הפרשה ויספרו להם על יעקב ובניו 

נו   ָ֗ ם ִאת  ים ֵהֶ֣ ֵלִמָ֧ ה ׁשְ ֶ ל  ים ָהֵא֜ ֲאָנׁשִ֨   29...ָהַֽ

 שם, כ'. 27
 כ"א.-שם כ' 28
 שם, ל"ד, כ"א 29
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ים לה-'אם יהיה א-אדם שכל הזמן יודע שאדם שלם הוא 

אבל כל מה שיש הוא  -עמדי'. אני יודע שאני לא מושלם 

 אלוקות ולכן תמיד אני שלם, עם הכל.

 יש לי כל סיפוקי

'יש לי  -מכאן נבין אף את אמירתו של יעקב בתחילת הפרשה 

  - ?כל'. איך מסביר את זה רש"י

 30...פוקייכל סִ . יש לי כל

יש לי הכל. תמיד יש לי הכל. אם מה  -יש לי לא משנה מה 

-שיש לי הוא 'לחם לאכול ובגד ללבוש', אבל זה לחם של 'א

אז יש לי הכל. וגם אם יש לי מיליארדים, כמו  -להים עמדי' 

  -שנאמר עליו 

ד  ץ ָהִאֹ֖יׁש ְמֹאֶ֣ ְפֹרֹ֥ י ִ ְיִהיו  ַֽ ד ו  ים  ְמֹאָ֑ ֲעָבִד֔ ַֽ ָפחֹות֙ ו  ֹות ו ׁשְ ב ֔ אן ר  לֹו֙ ֹצֶ֣

ים ֲחֹמִרַֽ ַֽ ים ו  ֹ֖ ל ִ ְגמ   31.ו 

כי כל מה שיש לי הוא אלוקים. אנחנו   - 'כל סיפוקי'זה עדיין רק 

 מבינים את המוזיקה של 'יש לי כל'?

'הכל בסדר', והוא אומר את זה בעבודת  -כשיהודי אומר 

ה, זה מוכיח עליו שהוא מזרעו של המידות המוסיקלית הנכונ

 יעקב. 

 'ויבא יעקב שלם'. -'יש לי כל' 

 

                                                           
 שם, ל', מ"ג. 31 רש"י, שם, ל"ג, י"א. 30

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  17:14|  16:00 -ירושלים 

  17:15|  16:14 -אביב תל 

 17:13|  16:04 -חיפה 

 17:11|  16:09  -טבריה ומגדל 

 17:16|  16:18 -באר שבע 

 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn 
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