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          בס"ד 

 חיבוק למאבקבין  –יעקב ועשו 
 לע"נ דניאלי זוננפלד ז"ל

 .פסיקתא דרב כהנא1
  לתפילה ולדורון ולמלחמהוהתקין עצמו לשלשה דברים 

 
 .בראשית פרק לב2

 ָוֵאַחר ַעד ָעָתה:ְרִתי ִעם ָלָבן ג  
ֲחמֹור צֹאן)ו( ַוְיִהי ִלי   ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה ׁשֹור ו 

 ָוֶאְשְלָחה ְלַהִגיד ַלאֹדִני ִלְמצֹא ֵחן ְבֵעיֶניָך:
 

בּו ַהַמְלָאִכים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר  ם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך)ז( ַוָישֻׁ ֵמאֹות ִאיש ְוַאְרַבע  ָבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָשו ְוג 
 ִעמֹו:

 
 .רשב"ם בראשית פרק לב פסוק ה 3

 :במצות אבי ואמי שלא יחשוב בשבילו ברחכאשר ידעת  -עם לבן גרתי 
 
 .רש"י בראשית פרק לב4

אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני )לעיל כז  לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, -גרתי 
 שהרי לא נתקיימה בי.כט( הוה גביר לאחיך, 

עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי  כלומרחר גרתי בגימטריא תרי"ג, דבר א
 ממעשיו הרעים:

 
 .רש"י על בראשית פרק לב פסוק ו 5

אבא אמר לי מטל השמים ומשמני הארץ זו אינה לא מן השמים ולא מן  -)ו( ויהי לי שור וחמור 
 הארץ:

 
 .רמב"ן בראשית פרק לב פסוק ה 6

וכי הוא נוהג בו כבכור ואב להוציא את אה לו כאלו אין המכירה ההיא אצלו כלום ועתה היה מר
 המשטמה מלבו:

 
 .בראשית רבה פרשה נה7

אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח' לו הקב"ה באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני אמר 
שנאמר )בראשית לו( ואלה המלכים  פעמים חייך אני מעמיד מבניו שמנה מלכים קודם לבניך

 אשר מלכו וגו'
 
 בראשית רבה8

 , אנטונינוס מלכא' אפס כתוב חד איגרא מן שמי למרן רבינו אמר לר
מן  מלכאוכתב למרן  וקרעהוקראה  נסתה ,אנטונינוס יהודה נשיאה למרן מלכאקם וכתב מן 
 ,מה את מבזה בכבודךאמר לו ר'  יהודה עבדך,

 לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב.לא כך אמר כה תאמרון  מן סבי מה אנא טבאמר ליה 
 
 .ר' עובדיה ספורנו9

כאמרם ז"ל שאחיהו השילוני קלל את  נהפך לבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב)ד( וירץ עשו. 
כן בריוני בית שני לא היה נחרב בית מקדשנו כמו לכל הרוחות הן לו עשו ישראל בקנה הנכנע 

 שהעיד רבי יוחנן בן זכאי באמרו )גטין פרק הנזקין( בריוני דבן לא שבקונן:
 
 .רמב"ן בראשית פרק לב10

 , כי עשו לא קבל השלוחים כהוגן ולא השגיח עליהםוהנראה בעיני בענין הזה, 
 
 .רש"י בראשית פרק לב פסוק ז11

 אבל הוא נוהג עמך כעשו הרשע, שהיית אומר אחי הוא,  -)ז( באנו אל אחיך אל עשו 
 
 .רשב"ם בראשית פרק לב פסוק ז21

מתוך ששמח בביאתך , וגם הנה הוא ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת -)ז( באנו אל אחיך אל עשו 
. זהו עיקר פשוטו. וכן גם הנה הוא ובאהבתו אותך, הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו לכבודך

 יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו:
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 .בראשית פרק לג13
ע ֵמאֹות ִאיׁשַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַיְרא )א( ַוִיָשא  ְרב  ַוַיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל ָרֵחל  ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא ְוִעּמֹו א 

 ְוַעל ְשֵתי ַהְשָפחֹות:
ִיְבּכּו:  ִיָשֵקהּו ו  ָּואָרו ו  ל צ  ִיֹפל ע  ְבֵקהּו ו  ְיח  ָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו ו   )ד( ו 
 
 שמות פרק ד' פסוק י"ד.41

ם ִהֵנה הּוא ֹיֵצא ְבמֶשה ַויֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהֵלִוי ָיַדְעִתי ִכי ַדֵבר ְיַדֵבר הּוא  ')יד( ַוִיַחר ַאף ה ְוג 
ח ְבִלבֹו:  ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָשמ 

 
 ספר בראשית פרק לב .51

ֲחנֹותָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ְוֶאת ַהצֹאן ְוֶאת ַהָבָקר ְוַהְגַמִלים ִלְשֵני  )ז( ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת  :מ 
ֲחֶנה)ח( ַויֹאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל  ּמ   ָהַאַחת ְוִהָכהּו ְוָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהִנְשָאר ִלְפֵליָטה: ה 

 

 ְלֵעָשו ָאִחיו: ִמְנָחהַקח ִמן ַהָבא ְבָידֹו )יג( ַוָיֶלן ָשם ַבַלְיָלה ַההּוא ַויִ  
 

 ִהוא ְשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָשו ְוִהֵנה ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו: ִמְנָחה)יח( ְוָאַמְרָת ְלַעְבְדָך ְלַיֲעֹקב  
 
 ספר בראשית פרק לב .61
ֵיָאֵבק )כד( ַוִיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו  ר: ו  ָשח  ד ֲעלֹות ה   ִאיׁש ִעּמֹו ע 
 
 .רש"י על בראשית פרק לב פסוק כה 17

. ול"נ מלשון אבק שהיו מעלים עפר ברגליהם ע"י נענועםי' ויתעפר איש מנחם פ -ויאבק איש 
ר דאביקו ביה ואבק ליה מיבק לשון עניבה שכן דרך שנים ויתקשר ולשון ארמי הוא בתשהוא לשון 

 שהוא שרו של עשו שמתעצמים להפיל איש את רעהו שחובקו ואובקו בזרועותיו ופירשו רז"ל 
 
 .בראשית פרק לג18
ע ֵמאֹות )א( ְרב  ְרא ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא ְוִעּמֹו א  י  ֲעֹקב ֵעיָניו ו  ִיָשא י  ִאיש ַוַיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל ָרֵחל  ו 

ָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו )ד(  ְוַעל ְשֵתי ַהְשָפחֹות: ְבֵקהּוו  ְיח  ִיְבּכּו ו  ִיָשֵקהּו ו  ָּואָרו ו  ל צ  ִיֹפל ע   :ו 
 
 אבות פרק א.19

 יהם בעפר רגל מתאבק והוי.... אומר  יוסי בן יועזר
 
 רוח חיים ר' חיים מוולוז'ין.20

 ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם
 וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול.

 מתאבק מלשון ויאבק איש עמו שהוא ענין האבקות מלחמה והוייהי ביתך בית ועד לחכמים  וז"ש
 כי מלחמת מצווה היא.

 
 בראשית לב.21

ֵיֶצר לֹו)ח(  ֲעֹקב ְמֹאד ו  ִייָרא י  צֹאןַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ְוֶאת  ו  ָבָקרְוֶאת  ה  ִלים ה  ְגמ   ִלְשֵני ַמֲחנֹות: ְוה 
ת ְוִהָּכהּו)ט(  ח  ֲחֶנה ָהא  ּמ  יֹאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל ה   ַהַמֲחֶנה ַהִנְשָאר ִלְפֵליָטה:ְוָהָיה  ו 
 

ְרָסה )ד( ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמַמֲעֵלי ַהֵגָרה ּוִמַמְפִריֵסי ַהַפְרָסה  ֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּופ  ָגָמל ִּכי מ  ֶאת ה 
ְפִריס   ָטֵמא הּוא ָלֶכם:ֵאיֶננּו מ 

 
 משך חכמה בראשית פרק לב.22

 האלקיםכי  דהענין, לא אמר גמל כדלקמן והגמלים -ו( ויהי לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה )
היה כי יטה  הבריאה תחלתוהמה בקשו חשבונות רבים )קהלת פ"ז(, כי  עשה את האדם ישר

אשר בא נחש על חוה והטיל כ, אמנם עצמו לצד הטוב תמיד רק היצר הרע הוא מסית בפני עצמו
( כבאונקלוס )בראשית ג,  דתרגםוכמו  הטוב והרע בו בעצמו שנתערבבו)שבת קמו(  בה זוהמא

עשו, עד  ומיצחק, ישמעאליצא  מאברהםכי  עד שג' אבות ביררו וזיקקווביש,  טבמיניה למידע 
 שלמה יעקב והיה מטתושבא 

 

 של שתי דקות.  בר תורהלמעוניינים לקבל בכל יום בווטסאפ ד
 . )ליאורה( 054-6454557 ל פאסנא לשלוח הודעת ווט

 . או סרטוןקבל קישור יין אם אתם מעוניים ללצ יתןנ

 

 ה. עמכם הסליחלא יתקיים שיעור, 29.11 , כ"א בכסלו בשבוע הבא


