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  מעיינות יואב–  שלחוי פרשת
     ו"הרב יואב שוכר הי                                    

ד "ונראה לענ) ר"ב(מלאכי ממש �  "וישלח יעקב מלאכי� לפניו"
הדי� ולכ� נעזר במלאכי  שחשש יעקב שתתעורר עליו מידת

  .להג� ולסנגר עליו שנבראו ממצוותיו
  

פ "ג מצוות לרמוז שיעקב אע"גרתי כמניי� תרי � "ע� לב� גרתי"
ומדוע יעקב אומר , שהיה ע לב� הרשע לא למד ממעשיו הרעי

כדי להזכיר לו שלא כדאי לו להילח איתו כיוו�  ?זאת לעשו
כאשר יעקב לא יקיי את שיצחק אביו תלה את נצחונו על יעקב 

, ולכ� כעת משיעקב קיי את כל המצוות ,התורה והמצוות
  .בוודאי שלא יוכל לו

   

ד כיוו� "דווקא מספר זה נראה לענ � "וארבע מאות איש עמו"
" ועבדו וענו אות ארבע מאות שנה"שנאמר לאברה אבינו 

נלמד מזה שבכ" מידת הדי� תהיה חזקה על  ,)ג"י/ ו"בראשית ט(
שראל ואולי בגלל זה עשו לקח איתו ארבע מאות איש וחשב י

  .י זה יוכל לגבור על יעקב"שע
  

ד שהתיירא יעקב אבינו "נראה לענ � "ירא יעקב מאוד ויצר לויו"
 שא תהיה מלחמה בינו לבי� אחיו תתקיי בה נבואתו של אמו

  )ה"מ/ז"תולדות כ" (למה אשכל ג שניכ יו אחד"
  

ג הוא את אחרי ולהבי� זאת צרי" לזכור א יהרו � "ויצר לו"
שלא בכדי עשו נוצר בבט� רבקה כיוו� שעתידי לצאת ממנה 

שמעיה ואבטליו� ורבי מאיר שהיה מאיר  ,גרי כמו אנטונינוס
וכתוב בתוספות , "אחרי"עיני חכמי בהלכה ונקרא בגמרא 

   .כיוו� ששמע שמועות מאחר ?למה נקרא אחרי
  

ונראה  � "ויאבק איש עמו עד עלות השחרויוותר יעקב לבדו "
ד שיש רמז בפסוק זה למלחמה ע היווני שהחשיכו עיניה "לענ

שרצו שע ישראל ינהגו " עמו"והג שכתוב  . בתורה של ישראל
שעלות " עד עלות השחר"כמות וימירו את דת והמאבק נמש" 

ומרמז על האור של התורה והמצוות  ,השחר זה תחילת האור
ג על אור הנרות שהודלקו בבית המקדש כיוו� שהיווני ומרמז 

עמדו , וע ישראל נצחו רצו לכבות את אור התורה בע ישראל
  .באמונת ואור התורה והמצוות חזר וזרח בע ישראל

   

היר" שהיא מחזיקה את כל הקומה  � "ותקע כ� יר� יעקב"
שבה צרי" , מרמזת על הבני שה יוצאי ירכו של האד

, שזה קובע את המשכיות ע ישראל וכוח הר ולהשקיעלהיז
ויזרח לו "והבני מתקני את מעשי אביה וזה בבחינת 

, כאשר זרחה לו השמש שכמו שנתרפא יעקב מצליעתו, "השמש
כ" התורה אשר בבני מתקנת ומעלה את אביה במעלת 

  .קדושי וטהורי
  

 "ד ומתוודפקו� יו� אח.. ויאמר אדני ידע כי הילדי� רכי�"
, כמו ידע בלשו� עבר, ו"חסר האות וא" ידע"המילה : ד"נראה לענ

ולכ� אפשר להשפיע עליה שיש דר"  ,שעשו ידע שהילדי רכי
  .כדי להשפיע עליה לנהוג כמותו, אחרת

  

שכאשר יראו שעשו אינו שומר שבת  �"ודפקו� יו� אחד ומתו"
רויי מתי שכ� רשעי ק" ומתו"יושפעו מכ"   ו"וילמדו ממנו ח

  .שפחד יעקב שיבואו לידי רשעות כמו עשו אחיו ,בחייה

   

  
  
שכ מקו שמיועד  "ויעקב שמע כי טימא את דינה בתו"

בשינוי  מש�. "אויה לי כי גרתי מש""לפורענות ורמוז בפסוק 
כלומר נהיה פחד  , יגרתי  בשינוי אותיות גרתי  ,ותיות שכא

 שלא ידע כיצד לנהוג" והחריש יעקב"הזה שכתוב   ליעקב במקו
  .שנפגע כבודו במעשה דינה

  
פ שבמעשה שכ היה "אע � "ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו"

באו אחי דינה והעלו את  , הנוהג לקחת אישה קוד מת� תורה
ולייחדה שאי� בת ישראל  ,כדר" כל האר$ שלא כבוד אחות

  .מותרת לגוי ערל
  

ותקש מתרג אונקלוס וקשיאת  �"ותלד רחל ותקש בלדתה"
קו עלה " ה ליעקב"שאמר הקב  שזה לשו� קושי וזה היה לאחר

ועשה ש מזבח לאל הנראה אלי" בברח" מפני עשו ... בית אל 
וכל " � בינווזה מחזיר אותנו לנדר של יעקב א  )א/ה"ל" (אחי"

ובזה משתמש  , )ו"כ/ח"ויצא כ" (אשר תת� לי עשר אעשרנו ל"
אנכי " שכתוב. יעקב אבינו כדי לשכנע את רחל ולאה לצאת מחר� 

עתה , האל בית אל אשר משחת ש מצבה אשר נדרת לי ש נדר
שכ" יעקב שכנע  , "קו מ� האר$ הזאת ושוב אל אר$ מולדת"

ולכ� מיד ענו  . אשתו של אד מתהכיוו� שבעוו� נדרי  את נשותיו
ופה אחת ) ז"ט/א"ויצא ל" (כל אשר אמר אלי" אלוהי עשה" לו 

  .כיוו� שנתעכב בתשלו הנדר הסיבות שרחל מתה
  
 "ותמנע היתה פילגש לאליפז ב� עשו ותלד לאליפז את עמלק"

ד שהש תמנע רומז שתמנע את ע ישראל לעבוד את "ונראה לענ
ויבוא עמלק וילח "ממנה עמלק שכתוב  וראייה לדבר שיצא 'ה

שבא  ,גימטריא ספק  שעמלק) ח/ז"בשלח י" (ע ישראל ברפידי
  .להכניס ספק בלב של ישראל באמונה

  
י מצווה זו לא "וע ,שנצטוו לא לאכול את גיד הנשה ,ע ישראל

  שתישכח תורה מישראל  שוכחי את התורה שזו מטרתו של עשו
וכמו שיעקב אבינו עמד , ו� שכחהורמוז במילה נשה שזה לש

אנו בניו נמשי" במאבק עד ביאת משיח  ,בגבורה נגד שרו של עשו
נ "ו ולע"לרפואת צפורה בת חממה הי( .צדקנו במהרה בימינו אמ�

  )ל"יוס� ב� שמעו� יוספי ז
  

  !ש ל ו �  –ש ב ת                                         
  
  

  .  ה"תנצב. ל "שלו�  בוסי זצ' וח  רלעילוי נשמת המנ,  טור זה נתר�
  .ה"תנצב. ל "ולעילוי נשמת המנוח רפאל ב� מאיר מגדלי ז
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  מעשה שכ� ודינה  
  פ  מאמר של הרב  יהושע שפירא"עובד ע

במבט . שכ ודינה הינו מעשה תמוה המצרי" עיו� רבמעשה 
  . ותו לא  ,נראה המעשה כמעשה אונס אכזרי, ראשו�

כפי , כי אי� המעשה כה פשוט, מעט עיו� בפרטי הסיפור מבהיר
מענה שכ ב� חמור את דינה , אכ� . שמשתק& במבט ראשו�

אלא ששכ , א" אי� הדבר מסתיי כ", בעינוי אכזרי ונבזי
ולבנות עמה בית , מתאהב בדינה ומבקש לקחת אותה לאישה

 .נאמ� בשכ
  

ה תמימה לבצע בה את אנס אכזר אשר ניטפל לאיש, בדר" הטבע
וכל המעשה נעשה , אי� לו שו קשר נפשי אל הנאנסת, זממו

, רק לאחר המעשה. כמעשה בהמה מתו" תאוות בשרי שפלה
, ייתכ� ותיווצר בקרב הפוגע בחילה, כאשר מתעורר פ� אנושי

, כ" אנו מוצאי א& אצל אמנו�. דחייה ועכירות מ� המעשה
יותר , ותה שנאה גדולההוא שונא א, שלאחר שעינה את תמר

  מאהבתו אותה
  

. מתרחש מעשה שהוא הפ" מהטבע, במעשה שכ, לעומת זאת
מתעוררי בשכ רגשות אהבה , דווקא לאחר המעשה האכזרי

הוא אוהב , דבקה נפשו בה, הוא חפ$ בה: עמוקי ופנימיי לדינה
כביכול אכפת לו ממנה והוא מבי� , והוא מדבר אל ליבה, אותה

ְ+ִדיָנה ַ+ת ַיֲעֹקב ַו0ֱֶאַהב ֶאת , ַוִ-ְדַ+ק ַנְפ)וֹ : "נחמה שהיא צריכה
לא שמענו , שהרי, על כ" יש לתמוה עוד  "ַה3ֲַעָר ַוְיַדֵ+ר ַעל ֵלב ַה3ֲַעָר 

, בימי קד שבחור ידבר על לב נערה שתת� את הסכמתה לנישואי�
  .אלא הוא היה מדבר ע אביה בדבר הנישואי�

  

הרי הוא היה יכול להמשי" בדרכו ? מה באמת רוצה שכ
ולקחת לעצמו את , לצאת במלחמה כנגד יעקב ובניו, האלימה

יש ג ? במוהר ומת�, מדוע הוא מבקש לקחתה כדת וכדי� . דינה
הא הוא לא מבי� ? מדוע הוא ממתי� ומחריש: לשאול לגבי יעקב

, והרי יעקב עוקב אחרי כל ההתרחשויות? שנעשתה נבלה בישראל
והחריש "וכיצד במעשה זה הוא נאל דו . אית וג יכול נאבק

, כצפוי, שג בעוד שאחי דינה מגיבי, ובנוס& תמוה? "עד בוא
  . יעקב שותק, בעצב ובכעס לדברי חמור

  
, "נשיא האר$", כיצד חמור: עוד יש לשאול לגבי חמור אבי שכ
, בוהול" בעצמו לדבר ע יעק, משת& פעולה ע השיגעונות של בנו

מה בדיוק ? במקו לשלוח שליח או בכלל להתעל מכל העניי�
  ?רוצה חמור

  
עיו� עמוק ומדוקדק במעשה מצביע על כ" שמעשה זה איננו רק 

, אלא עניי� כללי ולאומי, סיפור פרטי המתרחש בי� שכ לדינה
כפי שאומר , של רצו� להתערות שבט בשבט ולהיות לע אחד

ְוִהְתַחְ+נ( ֹאָתנ( 1ְֹנֵתיֶכ  . לֹו ְלִאָ,הְ+נ( ָנא ֹאתָ : "חמור ליעקב
  . "ִ+ְ+נ( ָלנ( ְוֶאת 1ְֹנֵתינ( ִ+ְקח( ָלֶכ ְוִאָ+נ( ֵ+3ֵב(

  
יעקב ממשי" בשתיקתו ורק בניו ה , אל מול דברי חמור

8א נ(ַכל ַלֲע7ֹות ַה6ָָבר ַה5ֶה ָלֵתת ֶאת ֲאֹחֵתנ( ְלִאי3 : "הדוברי
נראה כי בני יעקב אכ� ". ָלנ(  ִ:י ֶחְר9ָה ִהוא   ר לֹו ָעְרָלהֲא3ֶ 

: משתפי פעולה ע האחדות הלאומית שמציע לה חמור
"א" ככל הנראה בני יעקב ".   ְוָהִיינ( ְלַע ֶאָחד, ְוָי3ְַבנ( ִאְ+ֶכ

מקט� ועד , ה דורשי שכל אנשי העיר שכ . דוברי מרמה
אשר נראה כי אי� , כ" ה מציבי בקשהב . ימולו עצמ, גדול

ה סמוכי ובטוחי שאנשי שכ אכ� ייענו לה ויתנו לה את 
בני יעקב ממשיכי ואומרי כי א אנשי שכ לא . הסכמת

, הלאומית שבמעשה  וישתפו פעולה ע האחדות, ימולו כבקשת
ְוִא 8א : "כי אז יראו את המעשה כעניי� פרטי וייקחו את דינה

  ".ְלִה;ֹול ְוָלַקְחנ( ֶאת 1ִֵ+נ( ְוָהָלְכנ(, ְמע( ֵאֵלינ(ִת3ְ 
  
א" יחד ע , רואה במעשה שכ פתח לתיקו� כנע�, עקב כאמורי

אשר טימא את דינה "הנעשה   אי� הוא מתעל מ� הקלקול, זאת
, נות� לענייני להתנהל לבד, יעקב כדרכו . לכ� הוא מחריש, "בתו

יעקב . פה לראות מה יוולד מתו" כל זהעוקב אחרי המתרחש ומצ
כיוו� שלדעתו ראוי , כלל אינו מבי� כי בניו עושי מעשה מרמה

  מסירות הנפש של אנשי שכ . ונכו� להתקשר ע אנשי שכ

  
  

והיות   יעקב סימ� ואות לטהרת  מהווה מבחינתו של , להימול
  . ראויי להידבק בביתו

לדעת , אשר הוא כנע�, היעקב מבי� כי כפי שאליעזר עבד אבר
, שנימולי  כ" בני כנע� כול, נימול יחד ע אברה , רבותינו

. יכולי להיות בני בית בבית יעקב ולהיכנס בתו" כלל ישראל
 מה ולברית המילה מסירות נפש עצ יעקב רואה בנכונות של שכ

קדושה הבוער   הנובעת מניצו$ של, להתקשר ע בית יעקב
כ הייתה כה עזה עד כי הוא הצליח להדביק הבעירה בש. בשכ
לטובת  אשר ניאותו לימול , את כל אנשי העיר, כנגד הטבע, בכ"

  . ההתקשרות הזו
רואה יעקב במעשה שכ ודינה ניצו$ גאולי עמוק של , בעומק

  .קישור פנימי בי� כנע� לבי� ש
  

לפי דברי . ל רואי� במעשה שכ� ניצו& של מעשה גאולי"ג� חז
מזיווג� של שכ�  סנת בת פוטיפר אשת יוס� נולדה א, ל"חז

  . ודינה
יצאה דינה לראות : "לז" חורב" �) היגר(פרקי דרבי אליעזר באמור ב

והרתה וילדה את , ושכב עמה] שכ[ושללה , בבנות האר$ המשחקות
עכשו יאמרו בכל ]: דינה[שאמרה , ואמרו בני ישראל להורגה, אסנת

  . קבהאר$ שיש בית זנות באהלי יע
של [ותלה על צוארה , כתוב בו  ש הקדש, שר$ של זהב] יעקב[הביא 
, ה וירד מיכאל המלא""והכל צפוי לפני הקב , ושלחה והלכה] אסנת

והיתה אשתו של פוטיפרע עקרה ... והורידה למצרי לבית פוטיפרע
וכ� .ה "א ה, ראה מסכת סופרי הוספה א, וכ�(". וגדלה עמה כבת
  .)פרקי דרבי אליעזר לה ולז, כ, בראשית מו   :עוזיאלבתרגו יונת� ב� 

  

מעשה זה הוא תחילת שושלתו של משיח ב� , לפי דבריה�, בעצ�
בדיוק כש� שמעשה יהודה ותמר הוא תחילת השושלת , יוס�

   .של משיח ב� דוד
הוא מעשה של ירידה , כמעשה שכ ודינה, מעשה יהודה ותמר

ולבסו& בא   ח יהודה כנעניתבתחילה לוק ". וירד יהודה: "נוראית
 � בדומה למעשה הזנות של שכ ודינה , אל תמר כלתו כקדשה

  ". הכזונה יעשה את אחותינו"
הייתה במעשה שכ , כמו במעשה יהודה ותמר, ל"לפי דברי חז

שאכ� הייתה לו איזה שייכות , נקודת שורש פנימית וניצו$ גאולי
בסופו של דבר משיח  וממנו יצא  שהרי הוא חותנו של יוס&, לדינה
  . ב� יוס&

א& אשת , כמו שכ. לא לחינ העיר שכ היא נחלתו של יוס&
וראתה , פוטיפר רצתה את יוס& כיו� שהיא הייתה ראויה לכ"

אלא שיוס& לא אכלה . יוולדו בניו של יוס& כי ממנה   באיצטגננות
  .אלא נשא אותה באופ� מתוק�, פגה
  

  לשונות של חיבה 
הגאולי הטמו�  יעקב אבינו בדבר העומק  נקודת המבט של
  . ל"מוצאת את ביטויה בדברי חז, במעשה שכ ודינה

ל במעשה זה ניצו$ גאולי בהיותו תחילת "רואי חז, כאמור
, דווקא מתו� מעשה זה, מלבד זאת. שושלתו של משיח ב� יוס&

   :'ל חמש דרגות באהבת ה"לומדי� חז
  

, ה את ישראל"בב הקבבה חילשונות של ח' ריש לקיש אמר בג
  . ובחפיצה, בחשיקה, בדביקה

לא ) "דברי ז(בחשיקה , )דברי ד" (ואת הדבקי"בדביקה  
ואשרו ) "מלאכי ג(ובחפיצה , "'מרובכ מכל העמי חשק ה

  .'וגו" אתכ כל הגוי
ותדבק ", בדביקה, ואנו למדי אותה מפרשה של רשע הזה 

כי ", בחפיצה, "בתכשכ בני חשקה נפשו ב", בחשיקה, "נפשו
  ".חפ$ בבת יעקב

  

, באהבה ודיבור  )עוד שניי(תרתי�   אבא בר אלישע מוסי& א&' ר
דברו על " �בדיבור, )מלאכי א(, "'אהבתי אתכ אמר ה" � באהבה 

  .)ישעיה מ" (לב ירושלי
ויאהב את " � באהבה , ואנו למדי מפרשתו של רשע הזה 

וכי יש ל" אד שמדבר , "רהוידבר על לב הנע" �בדיבור , "הנערה
  .אלא דברי שמיישבי את הלב �? על הלב

  )3(הבא ' המש� המאמר בעמ(                                                      
לו , ולפרנסה טובה ,ו לברכה ולהצלחה"י אייל בוסי הי"טור זה נתר� ע

  .ל"שלו� בוסי זצ' ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיי� ב� ר.ולמשפחתו



 

  
  מעשה שכ� ודינה  )2(  קוד�' המש� המאמר מעמ

  

דווקא ' ל ללמוד אהבת ה"מה ראו חז, תמוה ומפליא מאוד
מה ג� שלכאורה אהבתו היא גשמית ? מאהבתו של אותו רשע

  ?וחיצונית
  

לפי  .'ק בעניי� אהבת ה"ה הקדוש מביא את דברי הרמ"השל
', א" אהבת ה, יכולה להיות בלב וביצר אחד' יראת ה, דבריו

' ואהבת את ה: "מוכרחת להיות תמיד בשני היצרי, לעומת זאת
  .וביצר הרע  ביצר הטוב, "אלוקי" בכל לבב"

לכ� היא נעשית רק ע היצר , אי� הנאה ותענוג של האד , ביראה
ותמיד , יהאהבה תמיד מלווה באינטרס איש, לעומת זאת. הטוב

יש בה שיתו& , לכ�. הנאתו ותענוגו, מעורב בה האד בכל רגשותיו
  . של היצר הרע

שכאשר אד , "יש מי שאוהב"כ" מתפרשי דברי בעל התניא 
  .ישותו  הוא ישנו בכל תוק&, אוהב

  
ג באהבתו של שכ אנו מוצאי כי היא מתחילה באינטרס 

" לאחר מכ� א, "חשקה נפשו", "ותדבק נפשו: "אישי מוחלט
אשר א& מובילה , מתעלה האהבה הזו לאהבה עצמית לדינה

  . את עצמו ואת כל אנשי עירו  למסירות נפש מצד שכ לימול
ששכ רוצה את דינה , כלומר, "כי חפ$ בבת יעקב"אז כבר נאמר 

ולא מתו" אינטרס אישי ואהבת , כדמות בפני עצמה, כפי שהיא
  . עצמו

על דר" אותה האהבה , מתוקנתאהבתו של שכ מתעלה לאהבה 
שכאשר אד .  "מצא אשה מצא טוב"הנדרשת במילות הפסוק 
, הקשר הוא טוב ומבור", לש שמיי, נפגש ע האישה עצמה

מר ממות   אני ומוצא" �לעומת אהבה שכל עניינה במציאת עצמי
  .סופו של קשר כזה הוא רע ומר, או אז , "את האשה

  
א המקור ממנו למדי אהבת מהל" הדברי בנפשו של שכ הו

  . כי א דר" התפתחותה, ולא אהבתו לבד . 'ה
שכ עובר בנפשו מהל" של מגסות חיצונית לחיבור פנימי תקי& 

כל ה9ְני היה משועבד , לדעת האחי, אצלו, אמנ. ביותר
  . הלימוד רק מתחדד, א" דווקא משו כ" , לגסות החיצונית

  
מתנוצצת , מתו" גסותו, שפל א אנו מוצאי שאפילו אצל אד

שאי� התאוות הגסות , מכא� אנו למדי, חשיקה וחפיצה פנימיי
    .עומדות מעצמ� אלא ה� שיקו& נפול של טהרת האהבה

  
כל מטרת בריאת האד הייתה כדי שבבחירתו יחדיר את האור 

  . לתוככי הבהמיות והגסות, האלוקי שתוכו רצו& אהבה
, פני שבאמת ג החו$ נובע מ� הפנימ, האפשרות לפעול כ" נתונה

ובכ" נהיה , וכל ריחוקו היה כדי שנגלה את אלוקיותו בעצמנו
  .שותפי בהתפשטות אורו יתבר"

  
ללא אהבת ' מדברי אלו משתמע כי לא נית� להבי� מהי אהבת ה

  . בשר וד
למדו  , דווקא מאהבה הנפולה והגשמית של שכ� לדינה, לכ�

לפי מניי� של שלוש ועוד . 'הבת הרבותינו חמש דרגות של א
, נפש רוח נשמה: הרומזות לחמש מדרגות בנפש האד�, שתיי�

   ). י"� ח"נר( וחיה יחידה
  
מפרש בעל הראשית חכמה באריכות על על כ" עומד בפירוט ו(

', חלק א, ה הקדוש"וכ� אצל השל' מדרש זה בשער האהבה פרק ג
על פי , אנו מוצאי ג בספר התניא. לו' עמ, מאמר שלישי ורביעי

חפיצה וחשיקה כקשר , שימוש במילות החיבה דביקה, מדרש זה
  ).יתבר"' אהבה לה

  
וכיצד היא האהבה "  :' על אהבת ה"כפי שא& אומר הרמבו

אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד ' הוא שיאהב את ה ?הראויה
ונמצא שוגה בה תמיד כאלו ' שתהא נפשו קשורה באהבת ה

בה שאי� דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא חולה חולי האה
  .)ג, הלכות תשובה י, משנה תורה(. "שוגה בה תמיד

  

  
  

  מלאכי� לפניו
יצר יעקב אבינו מלאכי  –כדי להתמודד ע צרת עשו ורשעותו 
וזה עשה על ידי מצוות  ,מליצי יושר המגיני ושומרי עליו

מלאכי שה ה היוצרי את ה, ומעשי טובי וזכויות שעשה
 .ל"הנ
הנה אנכי שולח ) ו� ר לב"ש, משפטי(ל במדרש רבא "ש חז"וכמ

סביב ' חונה מלא" ה) ח�תהלי לד(הדא הוא דכתיב , מלא"
שנאמר חונה , ה נות� לו מלא" אחד לשמרו"הקב  ,ליראיו ויחלצ

 .'וגו' מלא" ה
  

ה נות� לו שני מלאכי לשמרו "הקב, עושה אד שתי מצוות
עשה  ,כי מלאכיו יצוה ל" לשמר" בכל דרכי") יא� ש צא(שנאמר 

) ז� ש, ש(שנאמר , ה חצי מחנהו"נות� לו הקב –הרבה מצוות 
) יח�ש סח(שנאמר , הוא חצי מחנהו –ורבבה , יפול מצד" אל&

 ,רכב אלקי רבַתי
  

קונה לו  –העושה מצוה אחת ) א"ד מי"אבות פ(ל "וכ� אמרו חז
 .פרקליט אחד

  

שהאי : ) ד& שג, כי תצא' בתוספות לפ( ומבואר בזוהר הקדוש
האי צולמא איהו  : ")ש(פרקליט הוא מלא" קדוש שזה לשונו 

כמה דאוקמוה מארי , דאיהו ממנא על כל פקודא ופקודא, מלא"
  ".עשה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד", מתניתי�

   

יפול ) ז�תהלי צא(פ "ע) ג�יב, נשא' פ(במדבר רבא כ� אמרו ו
שהיא שולטת על  רבי יצחק אמר היד  . בבה מימנ"מצד" אל& ור
" יפול מצד" אל&"כתיב בה  , זו מצוות תפילי� � מצוה אחת

שהיא שולטת , אבל הימי�, שנמסר לה אל& מלאכי לשמרו
  .רבבה של מלאכי נמסרי לה" ורבבה מימנ""במצוות הרבה 

 

שישמרוהו   אד חשוב שנמסר , בנוהג שבעול) ש(ואמרינ� 
, שה מוסרי לו לשמרו? למה, עליו לזו� אות –יש אל& א
ורבוא מימינו , אל& מלאכי משמאלו, ה מוסר לאד הזה"והקב

  . שתזו� אות" אלי" לא יגוש"  וא& אחד מה, לטובתו ולשמרו
  

ל בנוהג "וז) ז�תהלי יז, ומבואר יותר במדרש שוחר טוב(
והוא נזקק , רויוצאי� לשמ כל לגיונותיו , שבעול מל" יוצא בדר"

אבל אני מסרתי ל" אל& , לה לית� לכל אחד ואחד פרנסתו
שה� נזקקי� ל" לשמר" ואי� אחד מה , משמאל ורבבה מימי�

 .."פרנסני"נוגש אות" ואי� אומר ל" 
  

א עושה אד את עצמו ) ד� ג"תנא דבי אליהו פ( : ל"וכ� אמרו חז
ר" צדיקי מלא" שמתנהג עמו בד  מוסרי� לו –צדיק ולדבר אמת 

ל "ת ז"ומכא� מקור לדיבור המפורס של מוהרנ. (ומדבר אמת
  )"מוסרי לו מלא" של אמת –הרוצה באמת "שאמר 

מוסרי� לו מלא" שמתנהג עמו , וא עושה אד את עצמו רשע
 –עצמו לנהוג במדה בינונית  וא עושה אד את   ,בדר" רשעי

  . מוסרי� לו מלא" שמתנהג עמו בדר" בינונית
מוסרי לו  –א עושה אד את עצמו חסיד לסבול את הכל ו

 את הכל ] ממנו[וסובל   ,מלא" שמתנהג עמו בדר" חסידי
לתת לאיש .. בוח� כליות, חוקר לב' אני ה) י�ירמיה יז(שנאמר 
  .וכפרי מעלליו, כדרכיו

וע גבר , ע חסיד תתחסד) כו� תהלי יח(ועל ידי דוד נאמר  
 .וע עיקש תתפתל, ררע נבר תתב, תמי תתמ

  

ל מורי שהמלאכי שומרי "והנה הרבה פסוקי ומאמרי חז
ש "כמ, על הצדיקי  )]י�ז, כ' סי(� קמא "הרבה פעמי ראה בליקוטי מוהר[
על כפי , כי מלאכיו יצוה ל" לשמר" בכל דרכי") יא� תהלי צא(

  .ישאונ" פ� ִ+גו& באב� רגל"
 

הוא ישלח ) ז� אשית כדבר(ואברה אבינו ביר" את אליעזר 
מלא" ירד ונדמה  ) ט"ירושלמי ברכות פ(ואמרו , מלאכו לפני"

וכ�   .וברח משה ותפסו את המלא"  , לפרעה ואנשיו בדמות משה
מלאכי נזדמנו לאסתר לשמרה ' שג:) מגילה טו(ל "אמרו חז
שנזכה למעשי טובי  יהי רצו� ,ונסיי בתפילה .ולהצילה

   .ראויי לשמירת' וניהי ,הראויי לברוא מלאכי
  )ישיבת ברסלב' ר שמעו� יוס� הכה� ויזנפלדמאת הרב (                        

  ה"תנצב  ל"ז שער אשרת מזל נשמת לעילוי נתר� זה טור



 
  
  

  

  פרפראות
ג מצוות שמרתי ולא למדתי "י תרי"מפרש רש .ע� לב� גרתי
ממעשיו  יש מפרשי שיעקב התלונ� שלא למדתי, ממעשיו הרעי

דהיינו כמו שעושה לב� את מעשיו הרעי בהתלהבות ולא , הרעי
 .למדתי ממנו התלהבות דקדושה לעשות מצוה בהתלהבות

  
, מרמז על יוס& שור  אומר הבעל הטורי .ויהי לי שור וחמור

שהוא  עקרו שור  כמו שנאמר, דהיינו שיש לי את הכח של יוס&
ינו יש לי את כח מרמז על יששכר דהי  וחמור, שטנו של עשו

  .יששכר חמור גר התורה כמו שכתוב
  

אלא , אי" יכול יעקב להתגבר על עשו ולב� .ויהי לי שור וחמור
  .ולכ� לא התפעל מה, שור וחמור שהיו חשובי אצלו כמו

  
ויצר לו , י אומר ויירא שמא יהרג"רש. ויירא יעקב מאד ויצר לו
נקרא אחרי  ל אומרי שרבי מאיר"חז. א יהרוג את אחרי

וזה היה , מכיו� שרבי מאיר יצא מנירו� קיסר שהיה מצאצאי עשו
  .ירא יעקב שמא יהרוג את עשו ולא יוכל לצאת ממנו רבי מאיר

שיעקב הצטער על זה שהוא  ,ויירא יעקב מאד ויצר לו יש אומרי
  .הבטיח לו לשמרו' אחרי שה, מפחד כלל

  
א התקי�  שואלי ,לתפלה לדורו� ולמלחמה התקי� עצמו

ומתרצי , לדורו� ולמלחמה מה צרי" עוד להתפלל  עצמו
ורק צריכי להתפלל , שצריכי ליל" בדר" הטבע ולתת מתנות

  .שיעזרו המתנות וג שיצליח במלחמה
  

, שרצה לתת מתנות לעשו כדי שזה יעזור לדורות יש מפרשי�
שא יתנו שוחד לגוי לצור" ישראל כפי שהיה מדור דור שהיו 

ולכ� רצה , י שוחד לשרי הגוי כדי לבטל כל מיני גזירותנותנ
  .לעשות כ� לעשו שיועיל לדורות הבאי

  
ל אומרי שתלמיד חכ צרי" שיהיה לו שמינית "חז  .קטנתי

שהיא , ל מפרשתנו"א זצ"ורמז לדבר נות� הגר, גאווה שבשמינית
, שבפרשה  הוא הפסוק השמיני קטנתי והפסוק, פרשה השמינית

בחומשי שלנו הטע הוא . [שמינית שבשמינית רושוזה הפי
אמנ , א"אזלא גרש וזה מתאי בניגונו לפי הרמז של הגר

בחומשי המדויקי הטע הוא רביעי והוא מתאי לפשט 
  ].הפשוט

  
אומרי על דר" המוסר שמי . כי במקלי עברתי את הירד� הזה

  .יכול לעבור על איסורי" עברתי", תמיד ֶ,ֵ;ֵקל
  

הגוי באי לפעמי על ישראל   .ילני נא מיד אחי מיד עשוהצ
ופעמי ה באי בכח , בדר" טובה שנתדבק בה ולהיות כמוה

פירוש כשבא   הצילני מיד אחי  וזה שהתפלל יעקב, ובאכזריות
פירוש כשבא בזרוע   ומיד עשו ,בדר" טובה שנוהג כמו אח ורע

  .ובכח
  

ת המ� שהתפלל על "ה רהבעל הטורי אומר שז  .הצילני נא מיד
  .גזירת המ� שיתבטל

  
הדר" הוא כששואלי לאיש מה  .אתה אמרת היטב איטיב עמ�ו

ה א "אומר הקב, וכשאומר כ" ,טוב לי' ברו" ה שלומ" הוא עונה
אני  איטיב עמ" אתה שמח בחלק" ואי� ל" טענות עלי ג אני

טוב  א אתה אומר איטיב וזה הוא, יוסי& ל" עוד טובות
 .עוד טוב' סי& ל" המו לי
 

ל שיעקב התפלל "אומרי חז .ח תשימו בי� עדר ובי� עדרוורו
לכל הפחות שלא יהיו הצרות , ו נגזר על ישראל צרות"שא ח

  .בפע אחת רק רווח יהיה בי� צרה לחברתה
  

שיעקב  , "אליה" סופי תיבות .אבא אל אדוני שעירה'עד אשר 
 .נקמות בסו& הגלות לנקו בו ואליה רמז לו שיבוא

 
 

  שלחוילפרשת חידו� 
  

        לפרשת השבוע' ועד ת' א8חידו� מ
 ?מילה שמשמשת ג בלשו� זכר וג בלשו� נקבה. א

 *?מנחה הבאה על ראיית פני נקראת. ב

 *?באיזה מילה שולח יעקב מסר לעשו שהוא עדיי� נשאר צדיק אפילו אצל לב� .ג

 ?אי" קראו למינקת של רבקה. ד

 *?ד כשהמילה הייתה צריכה להתחיל בה"מקו למאיזה אות באה ב. ה

 *?איזו מילה מבטאת את הפחד של יעקב שמא עשו יהרוג את אנשיו. ו

 ?אי" קראו לב� האחרו� של לאה. ז
באיזה מילה שהשיב יעקב לעשו אנו למדי להסתפק במה שצרי" ולא יותר . ח

 ?ממה שאנו צריכי

 ?ש לבד ש נחל שיעקב העביר את כל משפחתו ונשאר. י

 "_____ תהיו"? מה הציעו בבני יעקב לאנשי שכ לחיות ביחד. כ

 *?"על פניו"פירוש המילי . ל

 *?עבר יעקב את הירד�] ששיי" לו[ע מה . מ

 ?"י"ניטול את חפצינו ונחזור לא"אי" אמר עשו ליעקב . נ

 ?איפה בנה יעקב את ביתו הראשו� כשחזר לאר$. ס

 ?ר יעקב את ברכת אביובאיזו מילה שמסר לעשו הפ. ע

 ?כי ראיתי אלוקי פני אל פני. פ

 ?אי" עבר יעקב את פנואל ונפגש ע עשו. צ

 ?"נתמעטו זכויותי"' אי" יעקב אמר לפני ה. ק

 "___ יש לי"? מה השיב עשו לברכות ומנחות של יעקב . ר

 ?לאיזה אר$ שלח יעקב מלאכי. ש

 ?יחידות 20ממה נת� יעקב מנחה לעשו . ת
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, י שדינה היתה בתיבה"מפרש רש . ואת אחד עשר ילדיו כתוב

היתה   שדינה י לפרש "מהיכ� ידע רש ,ל"זצ  א"הגר שואל ו
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  .מוכרח להיות שרק דינה היתה בתיבה
  

  קודש להוצאת העלו�, תרומות וחסויות
  יתקבלו בברכה וכל המזכה את הרבי�

  .זכות הרבי� תלויה בו
  ד יאיר בוסי "חסויות והפצה  נא לפנות  לעו, לתרומות

  05282545521.   טל

  שבת שלו�


