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 "דבס

 

 
  

 

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 לסעודה ראשונה - ר עד עתה'ח  א  'ו  
 על מה מתנצל יעקב?

עברנו את לבן נעבור גם את עשו, אבל עכשיו, בתחילת 
הפרשה, אנחנו נמצאים בדיוק בתפר שבין שניהם. 

  -ממחניים שולח יעקב 

יו ֶאל ָׂ֖ו  ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנָ֔ ה ֱאֽדֹוםֵעש ָ ֵדַ֥ יר ש ְ ִעָׂ֖ יו ַאְַ֥רָצה ש ֵ  1.ָאִחִ֑

הוא מכין נאום מלוטש שבו הוא יעביר לעשו מסר גדול 
דרך אותם מלאכים. מן הסתם לנאום כה גדול יש חשיבות 

  -רבה. מה הוא אומר שם? הנה מילותיו 

ב ִעם ֲעֹקָ֔ ֽ ָךָ֣ יַ ה ָאַמ֙ר ַעְבד ְ ֹֹּ֤ ר ַעד כ  ֵאַחָׂ֖ י ָוֽ ְרת ִ ן ג ַָ֔ ה ָלָבָ֣ ָ ת   2.ָעֽ

'ואחר עד עתה'.  -נתעכב על חלקו האחרון של המשפט 
אך צריך להבין  3המפרשים אומרים שהכוונה היא לאיחור.

מהי חשיבות הפרט הזה ומה משמעותו? האם הם קבעו 
 -להפגש ויעקב אחר לפגישה? אותנו לימדו כלל לחיים 

'אל תתנצל על מה שאתה לא צריך להתנצל עליו'. על מה 
 יוק? מה הוא מנסה לומר כאן לעשו?יעקב מתנצל פה בד

 המומחיות של לבן

נדמה שיש כאן יסוד גדול שצריך ללמוד אותו בשני 
כיוונים. 'אתה יודע עשו אחי, אספר לך קצת רקע על לבן. 
אולי תזכור את זה גם מהסיפורים שספרה לנו בילדותנו 
אמא רבקה על אחיה. המומחיות של לבן היא לעכב. מאז 

הוא רצה לעשות. עשרים שנה שהוא ומעולם זה מה ש
שבע שנים ועוד שבע שנים, וכשרציתי כבר  -עכב אותי 

לצאת הוא רדף אחרי ושאל למה לא התעכבתי עוד 
קצת... הוא לא הפסיק לנשק לבני ולבנותי לא משום 
שהוא אוהב אותם אלא רק בגלל שהוא רצה להמשיך 

 ולעכב. 

 

 

                                                           
 בראשית ל"ב, ד'. 1
 שם, ה'. 2
 עיי"ש ברשב"ם ועוד. 3

 'אל תאחרו אותי'

דוך של אמא רבקה עם אבא, אתה זוכר את סיפור השי
כאשר סבא אבהם שלח את עבדו אליעזר לחרן? לבן כל 

  -כך התפעל מהתיאור של אליעזר ואמר 

ָבִ֑ר 'הָׂ֖ -מֵ  א ַהד ָ  4...ָיָצָ֣

  -אבל פתאום הוא התחרט ואמר 

ךְ  ֵלֽ ֵ ר ת  ֹור ַאַחָׂ֖ ים אֹו ָעש ִ֑ ָָּ֛נו  ָיִמָׂ֖ ֲעָרַ֥ ִאת  ֽ ב ַהנ ַ ש ֵֵׁ֨ ֵ  5...ת 

ה שהייתה לה זו ההופעה ואז ענה לו אליעזר, במיל 
  -הראשונה, בתורה 

י וַ  ַאל ו  ֹאִתָ֔ ֲחרָ֣ ַאֽ ִ֑י 'הָׂ֖ -ת ְ ְרכ ִ יַח ד ַ  6...ִהְצִלָ֣

ורק עכשיו אני מבין את מה שאמר שם אליעזר עבד 
 -אברהם, ואת הדבר הזה אני בא לומר לך עשו אחי היקר 

כן, ללבן יש כח לעכב. עוד שבע שנים ועוד שבע שנים. 
אני מודיע לך כי אין ללבן ובוודאי שלא אבל דע לך, עשו, 

את הכח לעצור את ההגעה ליעד  -גם לא לך  -לאף אחר 

הסופי. אני חוזר עכשיו לארץ ישראל לבנות מהאבן 
בית אלוקים. יתכן שיהיו עוד עיכובים  -ששמתי מצבה 

שבע שנים או אלפיים שנה, אבל יותר מעיכוב,  -בדרך 
 -עם לבן גרתי ואחר' אין לך כח. ' -יותר מלאחר אותי 

 בלבד'.

 עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

 -ומי שמעמיק בזה ימצא כאן דבר נוסף, לא פחות חשוב 
האיחור הזה הוא לפעמים רע, כורח המציאות, אבל י'תכן 
שגם במפגש בינינו, עשו אחי, גם אם נרצה לזרז את 

הוא יצטרך להתעכב, ודע לך כי בעשרים השנה  -התהליך 
, אצל לבן, למדתי את מידת הסבלנות. גם אם האחרונות

 דברים מתעכבים אני לא נשבר'.

 שם, כ"ד, נ'. 4
 שם, נ"ה. 5
 שם נ"ו. 6

 טתשע" וישלח שבת פרשת 
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בהמשך 'עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה', וכך יתקיים 

הגדול בין יעקב לעשו, אחרי שעשו יפנה  המפגש הפרשה
 -ליעקב ויאמר לו 

ךָ  ֽ ָכה ְוֵאְלָכָׂ֖ה ְלֶנְגד ֶ ה ְוֵנֵלִ֑  7.ִנְסָעָ֣

חייב ללכת  התהליך הזה'אני מתנצל אבל  -יענה לו יעקב 
 -יותר לאט' 

ֲעָבר ֽ ֶגל  יַ י ְלֶרֵׁ֨ ִּ֗ ה ְלִאט ִ ֲהָלָ֣ ְתַנֽ י ֶאֽ ֲאִנִ֞ ֹו ַוֽ י ַעְבד ִ֑ י ִלְפֵנָ֣ ָנַ֥א ֲאֹדִנָׂ֖
ר ה ֲאש ֶ ָלאָכֹּ֤ ְ ר ַהמ  ד ֲאש ֶ ים ַעָּ֛ ֶגל ַהְיָלִדָ֔ ְלֶרָ֣ א ֶאל ְלָפַנ֙י ו   ָאֹבַ֥
יָרה ִעֽ י ש ֵ  8.ֲאֹדִנָׂ֖

 לא להתיאש מעיכובים בדרך

עד  9ם בהר ציון לשפוט את הר עשו',עד שיעלו 'מושיעי 
'ואחר עד  -שנגיע אל היעד הגדול. למדתי סבלנות מהי 

 עתה'.

'לבן לא יוכל יותר מלעכב וכל מה שהוא נשלח לעולם היה 
אני לא  -כדי ללמד אותי שגם כאשר דברים מתעכבים 

נשבר ומתיאש מהמסלול, ועוד יעלו מושיעים בהר ציון 
 לשפוט את הר עשו'.

 

 

 

  

                                                           
 שם, ל"ג, י"ב. 7
 שם י"ד. 8

 מתוך הפטרת השבת. -ובדיה א', כ"א ע 9
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לסעודה שניה - 'אכפרה פניו'

 דורון, תפילה ומלחמה

בדורון,  -בשלש הכנות מתכונן יעקב למפגש עם אחיו 
התפילה הגדולה שנשא תיאור בתפילה ובמלחמה. לאחר 

 -יעקב 

ִ֑ו ד ֵעש ָ ָ֣ י ִמי ַ ד ָאִחָׂ֖ ַ֥ א ִמיַ ִני ָנָּ֛ יֵלַ֥  10...ַהצ ִ

  -אחר ההכנות למלחמה לו

ָאָׂ֖  ש ְ ה ַהנ ִ ֲחֶנַ֥ ֽ ה ַהמ ַ ָּ֛ הְוָהיָ  11...ר ִלְפֵליָטֽ

ובטרם יפגש יעקב עם המלאך בלילה, עוסקת קריאת 

כמה עיזים וכמה  -'שני' של הפרשה בהכנות של הדורון 
תיישים וכן הלאה, ובסוף, כשנותן יעקב הוראה למוליכי 
המנחה ומסביר להם אחרי כל דבריהם איך לעשות הכל, 

 -מעידה התורה ומספרת מהי המגמה בכל המנחה הזו 

ֲחֵרי יכ ִֽ  י ְוַאֽ ֶכת ְלָפָנָ֔ ֹהֶלָ֣ ְנָח֙ה ַהֽ ִ מ  יו ב ַ ה ָפָנִּ֗ ָרָ֣ ְ ר ֲאַכפ  ֵכ֙ן  ָאַמִ֞
י א ָפָנֽ ַָ֥ י ִיש   ַלָׂ֖ יו או  ה ָפָנָ֔  12.ֶאְרֶאָ֣

  -את המילים 'אכפרה פניו' מסביר רש"י 

 )ישעיה כח, יח.(אבטל רוגזו, וכן וכפר בריתכם את מות 
פרה ונראה בעיני, שכל כ )שם מז, יא(לא תוכלו כפרה 

שאצל עון וחטא ואצל פנים, כולן לשון קינוח והעברה 
הן, ולשון ארמי הוא, והרבה בגמרא 'וכפר ידיה', 'בעי 
לכפורי ידיה בההוא גברא', וגם בלשון המקרא נקראים 

על שם שהכהן מקנח  -המזרקים של קדש 'כפורי זהב' 
 13ידיו בהן בשפת המזרק.

גם ניקוי, רש"י מוכיח כי המילה 'כיפורים' משמעותה 
קינוח, ומביא לכך הרבה דוגמאות, וכך הפירוש לדברי 

'שאצליח לבטל את פני הכעס של עשו.  -יעקב הוא 
אפשר בהחלט להבין את רוגזו כלפי ואני אבטל אותו 

ואחרי כן ישא פני'.  -באמצעות המנחה ההולכת לפני 
עומק המילה 'פנים', ישא פני' היא פנימה. 'אני רוצה 

ר אליו לתוך הלב, ובשביל זה אני צריך לבטל להיכנס, לחדו
 את רוגזו, כעסו.

 כעסו של יעקב

לפני שהמלאכים יוצאי לדרך, מופיע הפסוק רגע אך אז, 
 -הבא 

ה ַעל ְנָחָׂ֖ ִ ר ַהמ  ֲַֽעֹבַ֥ ְיָלה ַות  ֽ ל ַ ן ב ַ ו א ָלַ֥ יו ְוהָּ֛ ָנִ֑ ָ ה פ  ֲחֶנֽ ֽ מ ַ ֽ ו א ב ַ  14.ַההָׂ֖

בן, ולא של 'על פניו' כאן הכוונה היא לפניו של יעקב כמו
שהמנחה יצאה ממנו, לפניו. בפשטות המשמעות  -עשו 

                                                           
 בראשית ל"ב, י"ב. 10
 שם, ט'. 11
 שם כ"א. 12

היא שיעקב עשה מין 'תרגילי סדר' ובדק עם המלאכים 
שהכל מוכן לקראת מחר, אל שילוח המנחה אל עשו, אך 

 -כאן מביא רש"י ביאור נוסף, קצר, עמוק וחשוב 

'על פניו', אף הוא שרוי בכעס שהיה  -ומדרש אגדה 
 15.ר()ב"צריך לכל זה 

 שני תפקידים -מנחה אחת 

בואו נתבונן בביאור הזה. מסתבר שלמנחה ששולח יעקב 
לעשו יש בעצם שני תפקידים. האחד הוא באמת לכפר 

את פניו של עשו, שרוגזו של עשו ירד, אבל יעקב מכין את 
הוא איננו מתפלל עכשיו,  -עצמו בעוד הכנה נפשית אחת 

יש  -חנה הפליטה הוא לא מכין את הדורון ואף לא את מ
לו עוד עבודה אחרונה. הוא מבקש שהמנחה תעבור על 

על כל המציאות, על זה  -פני עצמו כי גם הוא שרוי בכעס 
שהוא עוד לא מצא מנוחה, על כך שהוא ביקש לישב 
בשלווה, על זה ש'אחרי עשרים שנה בבית לבן עכשיו אני 
צריך לכל כך הרבה פיוסים ומנחות כדי להרגיע את 

הוא עצמו, והפעולה  -ייבים שלי'. הוא שרוי בכעס האו
 לקבל את הכל באהבה.  -שהוא צריך לעשות היא 

עוד לפני שהוא ייתן לה ללכת  -'ותעבור המנחה על פניו' 
הוא צריך להירגע. הוא צריך  -כדי לכפר את פני עשו 

להאמין שהכל לטובה, הוא צריך לשחרר את עצמו מכל 

לא על עשו אתה כועס עכשיו, כעס, מכל אי הבנה. הרי 
 על הקב"ה? על עצמך?  -אז על מי 

 ההכנה הכי חשובה

קשה לנו לתפוס את הדברים כשמדובר פה על יעקב. 
אנחנו מדברים במושגים שלנו, אבל התורה הקדושה 

כדי שנלמד את החיים;  -מספרת לנו על האבות הקדושים 
אבל  אני יכול להכין את עצמי לדורון, לתפילה ולמלחמה,

בסוף בסוף, ההכנה אולי הכי חשובה היא שהמנחה 
תעבור גם על פני ואני עצמי אצליח שלא להיות שרוי 

 בכעס. 

גם המלאך של עשו יכנע  -וכאשר פניו של יעקב יכופרו 

 בפני יעקב.

 

 

 שם רש"י. 13
 שם כ"ב. 14
 רש"י שם. 15
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שלישיתלסעודה  - ילדים של החייםהכולם 

 אלה לך'מי '

לאחר המאבק הלילי הגדול של יעקב עם המלאך, מביאה 
של  אותה התורה בקריאת 'שלישי' אל המפגש הגדול

 ;יעקב עם עשו

מיד לאחר המפגש הראשוני ביניהם, בו הם מתחבקים, 
  -מתנשקים ובוכים, מופיעות המילים הבאות 

א ֶאת ָָ֣ ש   ְרא ֶאת ַוי ִ ֹּ֤ יו ַוי ַ י֙ם ְוֶאת ֵעיָנִּ֗ ש ִ אֶמר ִמי ַהנ ָ ָֹׂ֖ ים ַוי   ַהְיָלִדָ֔
ר ים ֲאש ֶ ר ַהְיָלִדַ֕ ֹאַמַ֕ ְך ַוי  ִ֑ ה ל ָ ֶ ל  ן ֱאֹלִהָׂ֖ים ֶאת ֵאָ֣ ךָ ַעבְ  ָחַנַ֥ ֽ  16.ד ֶ

'מי אלה לך'. הילדים הללו הם אנחנו, בניו של יעקב. וצריך 
למה מתכוון עשו בשאלה הזו? מה הוא חשבשהם  -להבין 

? רש"י מוסיף מילה קטנה כדי להסביר את תוספת 
 -המילה 'לך' על ידי עשו ואומר 

 17מי אלה לך. מי אלה להיות שלך.

שו? יש ועדיין צריך להבין איך זה מסביר את שאלת ע
שאמרו שעשו קלט שם שכל מי שהיה  18ממפרשי רש"י

שם קשורים אל יעקב לא רק בתור מוליכי המנחה, שהם 
שונים ממוליכי עדרים רגילים, והוא לא היה בטוח אם אלו 
ילדיו או משהו אחר ולכן שאל, אבל הפירוש הזה קשה 
מפני שברור שאלו ילדים קטנים פה לפניו ולא רועים 

 -שיעקב אכן יאמר לו בעוד כמה פסוקים  מקצועיים, כמו

י... ֽ ַע֙ כ ִ י ֹיֵדֵׁ֨ ים ֲאֹדִנֹּ֤ ים ַרכ ִָ֔  19...ַהְיָלִדָ֣

'ולכן', אומר יעקב,  'אני לא אוכל להמשיך איתך בהליכה 
כי הילדים רכים'. אז עשו יודע  -הלאה, אני אמשיך בדרכי 

הפסוק מדייק כי עשו רואה את הנשים  -את זה. ועוד דבר 
'הילדים  -אך יעקב עונה לו רק על הילדים  ואת הילדים,

אשר חנן אלהים את עבדך' ולא מתייחס כלל לנשים, 
יעקב הבין שעשו מתייחס בשאלתו רק לילדים.  -כלומר 

 אז למה הוא לא מתפעל פשוט מהילדים? מה הוא רוצה?

 פנימיתראיה 

'וישא את עיניו  -ונשים לב גם כי פתיחת הפסוק היא 
הכוונה רק להביט אלא  וירא'. 'לשאת את העיניים' אין

להרים את הראיה לגובה ולראות משהו פנימי. כך, על 

 -אברהם בעקדה נאמר 

ם ֶאת א ַאְבָרָהָ֧ ֵָׁ֨ ש   ְרא ֶאת ַוי ִ ַ֥ יו ַוי ַ ק ֵעיָנָּ֛ ֹום ֵמָרֹחֽ קָׂ֖ ָ  20.ַהמ 

                                                           
 בראשית ל"ג, ה'. 16
 רש"י, שם. 17
 ל, שם."למהר ת"' עהיהראגור 'פירוש  18
 שם י"ג. 19
 שם כ"ב, ד'. 20

ואף על יצחק, כאשר הוא רואה את אליעזר שב עם רבקה, 
  -נאמר 

... ַ֥ ְרא ְוִהנ ֵ א ֵעיָני֙ו ַוי ַָ֔ ָֹּ֤ ש   יםַוי ִ ִאֽ ים ב ָ ָׂ֖  21.ה ְגַמל ִ

 ממשיך, בן נדחהבן 

רעים ואהובים, יש כאן מהפכה בהבנה, מפשוטו של 
מקרא. עשו ויעקב מסיימים תקופה היסטורית שהחלה 

אברהם  -בבריאת העולם, שבה אצל כל אחד מהאבות 
יש ילדים שממשיכים את אביהם  -ויצחק, אך גם לפני כן 

 ויש כאלו שנדחים הצידה. עשו עצמו נדחה מפני יעקב,

ישמעאל נדחה מפני יצחק, קין נדחה מפני הבל וחם מפני 
שם. עשו לא מתסכל רק על הילדים שלפניו, הוא רואה 
את האמהות והילדים ורואה לפניו את 'בית יעקב', וכפי 

  -שחז"ל קראו לו 

 22מיטתו שלמה.

-'מי אלה להיות שלך שכולם יעקב', הוא תמה, 'כולם אין
אתה. מי אלה לך?'. אין כאן בן שנדחה,  -סוף. כולם כולם 

'אלה  -אלא עם אחד, ילדים שכולם לך. ויעקב עונה 
זו מתנת החינם  -הילדים אשר חנן האלקים את עבדך 

כולם בית ישראל המה'. אין יותר  -שהקב"ה העניק לי 
 עשו ויעקב.

 בית -שדה  -הר 

רעי ואהובי, זה דבר פלא. זהו עומק האמירה המוקדמת 
  -אל עשו  ששלח יעקב עם המלאכים

ר ַעד ִעם ֵאַחָׂ֖ י ָוֽ ְרת ִ ן ג ַָ֔ ה ָלָבָ֣ ָ ת    23.ָעֽ

 24הרי מה רצה לבן? הוא רצה בנים יהיו בניו והבנות בנותיו

על זה היה המאבק. וזהו הרקע להבנת השיחה של עשו  -
'הנה התפייסנו. בוא נלך  -עם יעקב עכשיו; עשו אומר לו 

  -יחד' 

ָכה ְוֵאְלָכָׂ֖ה ְלֶנגְ  ה ְוֵנֵלִ֑ ךָ ִנְסָעָ֣ ֽ  25.ד ֶ

  -ויעקב , מה התירוץ שלו לא ללכת יחד עם אחיו עשו? 

י ֽ ים כ ִ ים ַרכ ִָ֔  ...ַהְיָלִדָ֣

'הילדים עדיין רכים, הם עדיין צריכים לבנות את עצמם 
  -'בית יעקב' -בתור 'בית יעקב', כ 

 שם כ"ד, ס"ג. 21
 ."ד"ה "כלך יפה רעיתי ',רבה פרשה ד שיר השירים 22
 ראשית ל"ב, ה'.ב 23
 עי' לעיל ל"א, מ"ג. 24
 שם ל"ג, י"ב. 25
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'אשר  (בראשית כב) לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר
יאמר היום בהר ה' יראה', ולא כיצחק שכתוב בו שדה, 

'ויצא יצחק לשוח בשדה'. אלא  (בראשית כד) שנאמר
'ויקרא את שם  (בראשית כח) כיעקב שקראו בית, שנאמר

 26המקום ההוא בית אל'.

אל ההר ומההר יכולים לבוא כולם, וזה אכן היה תפקידו 
לקרוא 'בשם ה' אל עולם', ומשעה שהולך  -של אברהם 

בע ישמעאל קצת הצידה, נוטע אברהם אשל בבאר ש 
גם כלפי ישמעאל ובני  -וקורא בשם ה' אף עוד ועוד 

קטורה. גם תפקידו של יצחק, שיצא לשוח בשדה, הוא 
 איש השדה.  -להרים את עשו בנו 

עשו נושא כאן את עיניו ורואה את המשפחה, את הבית, 
את האינסוף של בית יעקב שכולנו שייכים לו ומהווים 

 אותו. 

 בני יעקבכולנו 

יתן להבין איך מיד עם רק אם עוקבים אחרי זה היטב נ
סיום המפגש של יעקב ועשו, מתחילה הפרשה הנוראית 

  -של 

ת א ִדיָנ֙ה ב ַ ֵצֹּ֤ ֵ ֹות  ַות  ְבנַ֥ ֹות ב ִ ב ִלְראָׂ֖ ֲעֹקִ֑ ֽ ה ְליַ ְלָדָׂ֖ ֽ ַ֥ר יָ ה ֲאש ֶ ֵלָאָ֔
ֶרץ  27.ָהָאֽ

 האם נישאר כולנו כולנו, 'מיטתו שלמה', או -זה המאבק 

  -שנטמע בקרב עמי הארץ 

ו   נָׂ֖ ְתַחת ְ נו  ְוִהֽ ת ְ ֵתיֶכ֙ם ת ִ ֹנֽ ִ֑נו  ב ְ נו  ְוֶאת ֹאָת ו   ָלָ֔ ְקחַ֥ ָׂ֖ינו  ת ִ ֹנתֵ ב ְ
ם  28.ָלֶכֽ

האם  -מכאן מתחיל חלק ב' של סיפור יעקב ומשפחתו 
 בתוכנו נדע לשמור על זה שכולנו 'בני יעקב' יחד?

  

                                                           
 פסחים פ"ח. 26
 בראשית ל"ד, א. 27

 שם ט'. 28

https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA&perek=%D7%9B%D7%91&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA&perek=%D7%9B%D7%93&pasuk=
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA&perek=%D7%9B%D7%97&pasuk=
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לסעודת מלווה מלכה - לי כל'יש '

 מתנת חינם

של  'שלישי'קריאת כבר ב  התרחשהיעקב ועשו פגישת 

ואפשר שזה היה שם התחבקו והתנשקו הם אף  .ההפרש

 ,כעת 29.באמת באמת מכל הלב, כפי שאמר ר' שמעון בר יוחאי

 הם באים אל השיחה האחת ביניהם בקריאת 'רביעי',

פציר בעשו לקחת ממנו את . יעקב מהמתוארת במקרא

עשו אכן לוקח. גם עשו מנסה לתת ליעקב דברים ו המנחה

 -הם נפרדים זה מזה רובו. י משלו אך יעקב מצליח לעמוד בס

אחרי שהוא מבטיח רק  - שו נוסע לשעיר ויעקב נוסע לסוכותע

ע אליו לשעיר, גם אם זה יהיה, שהוא אכן יגיהאדמוני לאחיו 

  -שם רש"י, בעוד הרבה זמן  שמפרש פיכ

שנאמר ועלו מושיעים  (ב"ר עח, יד) ואימתי ילך, בימי המשיח
 30.(עובדיה א, כא)שו בהר ציון לשפוט את הר ע

ביטוי שמחייב הבנה. הוא  מופיעשל יעקב לעשו  במילותיו

במילים לקחת ממנו את המנחה ו אותמשכנע את עשו  מפציר

  - הבאות

א ֶאת ַקח ָ֣ר  ָנֹּ֤ ְרָכִת֙י ֲאש ֶ יב ִ ֽ ְך כ ִ את ָלָ֔ ִני ֻהָבָ֣ ַ֥ י  ַחנ ַ  ֶיש  ֱאֹלִהָׂ֖ים ְוִכָ֣
ל ִלי ְפַצר ֹכִ֑ ח ַוי ִ ֽ ק ָ ֹו ַוי ִ  31.ב ָׂ֖

שכל מה שיש לי הוא מתנת בפשטות להים' משמעו -'כי חנני א

חינם שקיבלתי מאת הקב"ה, לא משלי יש לי את כל הדברים 

  לשון חנינה. 32.להים את עבדך'-א חנן'אשר  -כמו האלה. 

 הכל?אדם שיש 

מה זאת אומרת 'יש לי  - העמקהך צרי מהמשך הביטוי אבל 

  -מול דבריו של עשו שאומר אל כל'? במיוחד השאלה נשאלת 

ָׂ֖ו  אֶמר ֵעש ָ ַֹ֥ י  ֶיש  ַוי  בִלָ֣ ר ָרִ֑ י ְיִהַ֥י ְלָךָׂ֖ ֲאש ֶ ךְ  ָאִחַ֕  33.ָלֽ
, אבל בפועל עשו מקבל 'כל'ליעקב יש ואילו  'רב'לעשו יש 

, כמו שקורא לזה יעקב. אלא מהברכה -מיעקב, לא מהמנחה 

'למה זה  -לא לקחת מעשו דבר שמצליח  , לעומת זאת,יעקב

 ני'.אמצא חן בעיני אד  

אדם שיש  קייםאיך יתכן ש -צריך להבין את המושג 'יש לי כל' 

חז"ל  לו הכל? איזה אדם יכול לומר על עצמו שיש לו הכל?

אברהם  ,אומרים שיעקב ממשיך באמירה הזו את אבותיו

  -ויצחק. אצל אברהם נאמר 

ם זָ  ָׂ֖אְוַאְבָרָהָ֣ ן ב ָ ִמִ֑ים וַ  ֵקָ֔ י ָ ְך ֶאת 'ה-ב ַ ַרַ֥ לַאְבָרָהָׂ֖ם  ב ֵ ֹֽ כ    34.ב ַ

איך יכול להיות שיש לאברהם הכל? הרי  -וגם שם אתה תמה 

ברור שזה לא הפשט. נשים לב כי ארבעה פסוקים לאחר מכן 

  -נאמר 

ם ֶאת ֵָ֧ן ַאְבָרָהָּ֛ ת  ר לׇכ   ַוי ִ ק ֲאש ֶ ֹו ְלִיְצָחֽ  35 .לָׂ֖

                                                           
 עי' רש"י, בראשית ל"ג, ד'. 29
 רש"י, שם, שם, י"ד. 30
 שם, שם, י"א. 31
 שם, שם, ה'. 32
 שם, שם, ט'. 33
 .שם, כ"ד, א' 34

  -ומיד בפסוק הבא כותבת התורה 

ם  ֵחִ֞ ל ְ ְיש ַ ת ַוֽ ֹנִ֑ ָ ַ֥ן ַאְבָרָהָׂ֖ם ַמת  ם ָנתַ ָ֣ר ְלַאְבָרָהָ֔ י֙ם ֲאש ֶ יַלְגש ִ ֽ י ַהפ ִ ְוִלְבֵנֹּ֤
ֶדם ְדָמה ֶאל־ֶאֶַ֥רץ ֶקֽ י ֵקָׂ֖ ו  ַחָ֔ נ  עֹוֶדָ֣ נֹו֙ ב ְ ק ב ְ ל ִיְצָחֹּ֤  36.ֵמַעֵׁ֨

, שהרי Everything -הוכחה שהמילה 'כל' אין פירושה הרי לנו 

אחר כך נתן ליצחק ומיד  הכלך נתן אברהם אהי - אם לא כן

מה עוד נשאר לו אחרי שנתן הכל  לבני הפילגשים? מתנות

 ליצחק?

 עולם הבא בעולם הזה

בעצם הוא מתאר  37?כל' ,מכל ,'בכל -מכירים את הביטוי 

זה מופיע קב יעקב. אצל אברהם ויעליצחק ול ,אברהםל ומקביל

שיסביר לעיל ואילו אצל יצחק מופיע הפסוק  הבאנופסוקים שב 

את הברכות  מיצחק אביוקיבל יעקב ש לאחראת כל הענין.  לנו

ונכנס במקומו עשו, נחרד יצחק  ויצא שהיו מיועדות לעשו

   -ואומר 

י ד ִמֽ ֽ ו א ַהצ ָ י ֵא֡פֹוא הָ֣ ֵבא ִלִ֜ ִידַ֩ ַוי ֵָׁ֨ ֹאַכַ֥ל  ַצַ֩ לָוֽ ָֹּ֛ ֹוא  ִמכ  בָׂ֖ ָ ֶרם ת  ֶטַ֥ ב ְ
ם ֲרֵכִ֑הו  ג ַ ֲאָבֽ ה ָוֽ ֽ ְהיֶ ֽ ְך יִ ו  רָׂ֖  38.ב ָ

ומדוע כלל  מה משמעות המילה 'מכל'כאן לא ברור לכאורה 

יצחק היה יכול  ;ראשית מפני שהיא נראית מיותרת - נכתבה

כל בטרם תבוא...', '..ויבא לי וא   -לומר את אותם דברים בלעדיה 

המאכלים שבעולם, כי זה כאן ברור שאין הכוונה לכל  -ושנית 

   דבר שהוא איננו אפשרי!

מדוע אמר לא רק בין נדמה כי אם נבין את עומק המילה 'מכל' נ

הענין שאנחנו שורש את כל א גם ליצחק את המילה הזו א

  -מדברים בו. חז"ל בגמרא אומרים 

מעין העולם הבא אלו  שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הזה
 (בראשית כד, א) דכתיב ביהאברהם  .יצחק ויעקב ,הן אברהם

יעקב דכתיב  ',מכל' (בראשית כז, לג) יצחק דכתיב ביה ,'בכל'
 39...'כל' (בראשית לג, יא) ביה

בברכת  -כל'  ,מכל ,'בכל -אנחנו אומרים את המילים הללו 

המזון אחרי שסיימנו לאכול, ובכוונה גדולה. אתה יכול לאכול 

ואף פעם לא להיות שבע, ממש כמו עשו שאמר  -עוד ועוד ועוד 

'יש לי רב', כלומר, יש לי הרבה, יותר ממה שאני צריך ואני  -

וארצה אבל תמיד אני רוצה  -בבוידעם עוד קצת אפילו שומר 

ת זו הסיבה שיעקב לא רצה לקחבלתי פוסקת. תאווה עוד. 

דבק בתכונה הזו של 'יש לי יכי הוא לא רצה לה -מעשו כלום 

 רב', של החמדנות והרצון להרבות.

 ,זה הכל מהקב"ה -כל מה שיש לי ה שכר הה'יש לי כל' משמעו 

אני הוא תמיד הכל. יש לי אלוקות. זה לא ש -ומה שהוא אלוקות 

אני בא הרי אוהו!  -חי בעולם הזה בהחלט אני  מנותק ח"ו,

 שם, כ"ה, ה'. 35
 שם, שם, ו'. 36
 ברכת המזון.נוסח ברכת בעלי הבית, מתוך  37
 בראשית, כ"ז, ל"ג. 38
 י"ז.-בבא בתרא, ט"ז: 39

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%92_%D7%99%D7%90
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שפחות  ,שנה אצל לבן עם מקנה עצום עשריםרי עכשיו אח

 בעולם הזה!כבר אבל אני חי בעולם הבא  - ועבדים

כאשר נכנס אליו  ,'כל' הזה ליצחק, ויצחק-את הנתן אברהם 

. עכשיו הוא גם מגלה שגם טעם גן גן עדןבו את הריח  ,יעקב

מה 'כל מכל'. 'וא   -של העולם הבא הטעם עדן נמצא שם, 

אלא טעם של  -לו טעם של עוד ועוד, של עשו היה  שאכלתי לא

העולם הבא, ולכן מי שהאכיל אותי את הדבר הזה הוא זה 

התירוש  ,'גם ברוך יהיה'. הדגן -שהקב"ה ייעד לו את הברכה 

 'יש לי רב'.-ת שהוא יקבל אף פעם לא יהפכו אותו ל והגבירּו

 חוויה מזעזעת מרוממת

. הפרשה מסתיימת 'רביעי'של  כל להבין את סיומועל רקע זה נו

  -במילים 

ם ֵלִ֜ ב ש ָ ֲעֹקֵׁ֨ ֽ ֹבאַ֩ יַ ן  ַוי ָ ָ֣ ד ַ ַ ֹו ִמפ  ֹבאָׂ֖ ַען ב ְ ַנָ֔ ֶרץ כ ְ ֶאָ֣ ֙ר ב ְ ם ֲאש ֶ ֶכִּ֗ יר ש ְ ִעָ֣
ַחן ֶאת ָׂ֖ ם ַוי ִ יר ֲאָרִ֑ י ָהִעֽ ֵנַ֥ ְ  40.פ 

"י מתקשה בביאור הביטוי 'ויבא יעקב שלם', שהרי כמו רש

שהוא אדם שיש לו 'כל' איננו מובן, כך גם  שהביטוי על אדם

  - , ולכן הוא מבארשלם' לא מובן'

נו, שלא חסר שלם בממו .שנתרפא מצלעתו שלם בגופו
שלא שכח  :(שבת לג) שלם בתורתו .כלום מכל אותו דורון

כאדם האומר לחבירו, יצא פלוני מבין ... תלמודו בבית לבן
מפדן ארם, מלבן שיני אריות ובא שלם, אף כאן ויבא שלם 

 41.ומעשו שנזדווגו לו בדרך

 יעקב'איזה יופי,  -הוא בדברי רש"י פעם חשבתי שהפירוש 

עבר כאלה דברים קשים והוא הצליח להתגבר עליהם, כל 

 -הכבוד לו!' אבל היום ההבנה לי פה היא אחרת לגמרי 

ו הפכאלו שעצמם הם עבר, עשו ולבן,  'הדברים האלה שיעקב

'. מי שמצליח לשמור על תלמודו כי תנאי שלםות להיאותו 

עדיין לא מגלה שאי אפשר לקחת  -המגרש מאפשרים את זה 

את זה ממנו, אבל מי שעבר עשרים שנות לבן ועשו ולא חסר 

אז כל חוויה  -כל מה שיש לו הוא אלוקות הוא יודע שלו כלום כי 

מזעזעת כזו רק מרוממת את תורתו, מרוממת את ממונו, 

 ופו! מברכת את ג

-ו 'ויצאפרשיות 'רק מכל הסיפור של  - 'ויבא יעקב שלם'

פעם הוא ראה חלומות עם מלאכי  שלם.ליעקב  הופך 'וישלח'

 היום הוא כבר שולח מלאכים ממשו -עולים ויורדים ים הל -א

 יש לו כל. -. הוא נהיה שלם נאבק במלאכים ויכול להםואף 

 ועשית כל מלאכתך

נו, איפה 'המעשה אבות סימן לבנים  -ואם תשאלו ובצדק 

 סיוםנו' פה? מה ואיך אנחנו לוקחים מכל הדבר הזה אלינו? של 

  -במקום רש"י מפרש ו ר',פני העי ויחן את ' – הוא הפסוק

 42.ערב שבת היה

היה לא יכול כבר  ,ומכיון שערב שבת עם דמדומי חמה היה

וערך שם את מחוץ לעיר נה אז הוא חלשכם, להיכנס יעקב 

. לא לחינם רש"י מביא מדרש כל כך מופלא. שלו השבת קבלת

  -גם אנו מצווים בכל ערב שבת 

ָׂ֖יָת  ֮ד ְוָעש ִ ֲַֽעֹבָ֔ י֙ם ת  ת ָיִמָ֣ ֹּ֤ש ֶ ֶָֽך   לׇכ  ש ֵ  43.ְמַלאְכת 

איך יתכן שאדם יסיים את כל מלאכתו בערב  -וחז"ל שואלים 

שבת? ראיתם פעם מישהו שאין לו מה לעשות ביום ראשון כי 

  -ביום השישי? והם עונים כבר הוא סיים את כל מלאכתו 

כשתבא שבת, יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא 
 44.(מכילתא פ"ז) תהרהר אחר מלאכה

אומרים חז"ל, שכאילו כל , כזו למדרגה אדם מגיע בערב שבת

מעין עולם הבא, יום שבת ' -והנה עכשיו  ,מלאכתו עשויה

ממי יש לנו הכח להרגיש שהכל עשוי, שיש גם לי  45.'מנוחה

מאותו  -? אלינו כל? מאיפה נקבל את הכח להמשיך את זה

בכל קבלת ו ,בו הגיע יעקב שלם אל שכם מופלא ערב שבת

מאותה קבלת שבת ההיא של  לנו בא הכח הזהשנזכור שבת 

 .'שלם' - חנייתו שם לפני עיר שכםב ,יעקב

(ז"תשע)
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