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פרשת וישלח תשע"ד
בעניין המלאכים
בראשית פרק כח

רש"י

)יב( עולי ויורדי  :עולי תחלה ואחר כ*
יע
ר ָצה וְ רֹא ַמ ִ ַ
ַחלֹ וְ ִהֵה ס ָ מ ָב ְ
)יב( ַו ֲ
יורדי ,מלאכי שליווהו באר ,אי= יוצאי חוצה
ַה ָ! ָמיְ ָמה וְ ִהֵה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי ע ִֹלי וְ י ְֹר ִדי :%
לאר ,ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוצה לאר,
ֹאמר ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי
)יג( וְ ִהֵה יְ קֹוָק נִ ָב ָע ָליו ַו ַ
.ה  ֵֹכב ללותו) :יג( נצב עליו  :לשמרו :ואלהי יצחק  :א>
+רֲ ,א ֶר ָ
י* וֵאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק ָה ֶ
+ב ָ
ב ָר ָה ִ
ְ
על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו על
ֲפר
ֲ* ַ2ע ַ
ַרע ָ
ַר ֶע ָ*) :יד( וְ ָהיָה ז ְ
0לז ְ
יה ְל ָ* ֶא ְֶ .נָה ְ
ָע ֶל ָ
ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונ ְֶג ָ%ה וְ נִ ְברֲכְ 0ב ָ* הצדיקי בחייה לכתוב אלהי פלוני ,משו
ָ3ה ו ֵ
0פ ַר ְצ ָ .י ָ
+רָ ,
ָה ֶ
ַר ֶע ָ*) :טו( וְ ִהֵה +נ ִֹכי ִע ָ *ְ 3שנאמר )איוב טו טו( ה= בקדושיו לא יאמי= ,כא=
0בז ְ
ָ2ל ִמ ְ ְ5חֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ
ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה
י* ֶאל ָה ֲא ָד ָמה
ַה ִב ִֹת ָ
י* ְ%כֹל ֲא ֶר ֵֵ .ל ְ* ו ֲ
ַ 0מ ְר ִָ .
ְ
יתי ֵאת ֲא ֶר בבית ,והרי הוא כמת ,ויצר הרע פסק ממנו :שכב
ָב ָ* ַעד ֲא ֶר ִא ָע ִִ 8
ַהֹ7את ִ2י לֹא ֶא ֱעז ְ
עליה  :קיפל הקב"ה כל אר ,ישראל תחתיו ,רמז
ְִ %ַ 9ר ִ.י ָל ְ*:
לו שתהא נוחה ליכבש לבניו) :יד( ופרצת :
וחזקת ,כמו )שמות א יב( וכ= יפרו) :,טו( אנכי עמ  :לפי שהיה ירא מעשו ומלב= :עד אשר א עשיתי
 :א משמש בלשו= כי :דברתי ל  :לצרכ* ועלי* ,מה שהבטחתי לאברה על זרעו ,ל* הבטחתיו ולא
לעשו ,שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא ל* זרע ,אלא כי ביצחק ,ולא כל יצחק .וכ= כל לי ול* ולו ולה
הסמוכי אצל דיבור ,משמשי לשו= על ,וזה יוכיח ,שהרי ע יעקב לא דיבר קוד לכ=:
בראשית פרק לב

רש"י

נתיו וַיְ ָב ֶר ְ* )ב( ויפגעו בו מלאכי אלהי  :מלאכי של אר,
ַ!ק ְל ָבנָיו וְ ִל ְב ָ
ַ ֵָ 2ל ָב= ֶַֹ %%קר וַיְ נ ֵ
)א( ַו ְ
ישראל באו לקראתו ללוותו לאר) :,ג( מחני :
ָב ָל ָב= ִל ְמקֹמ) :ב( וְ ַי ֲעקֹב ָה ַל ְ*
ֵל ְ* ַו ָ
ֶא ְת ֶה ַו ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב שתי מחנות ,של חוצה לאר ,שבאו עמו עד כא=,
ְל ַד ְרַ 2ו ִ ְפ ְ ע 0ב ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי) :ג( ַו ֶ
ושל אר ,ישראל שבאו לקראתו):כה( ויותר יעקב
ֲַ 2א ֶר ָרַ +מ ֲחנֵה ֱאל ִֹהי זֶה ַו ִ ְק ָרא ֵ ַה ָ3ק
 :שכח פכי קטני וחזר עליה :ויאבק איש :
ַהה0א ַמ ֲחנָיִ  :פ ...
מנח פירש ויתעפר איש ,לשו= אבק ,שהיו מעלי
ֵ+בק ִאי ִעַ 3עד עֲלת
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַבַ 9ו ֵ
)כה( ַו ִ ֵ 0
עפר ברגליה על ידי נענוע .ולי נראה שהוא
ַרא ִ2י לֹא ָיכֹל ל ַו ִ ַע ְַ %כ> יְ ֵרכ
ַה ָ! ַחר) :כו( ַו ְ
לשו= ויתקשר ,ולשו= ארמי הוא ,בתר דאביקו
ֹאמר
+בק ִע) :3כז( ַו ֶ
ֶר ְ* ַי ֲעקֹב ְֵ %ה ְ
ַַ .קע ַ >2י ֶ
וֵ
ביה ,ואבק ליה מיבק ,לשו= עניבה ,שכ= דר* שני
ֹאמר לֹא ֲא ַ ֵ ֲח ָ* ִ2י ִא
ַ ְ ֵחנִ י ִ2י ָע ָלה ַה ָ! ַחר ַו ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב :שמתעצמי להפיל איש את רעהו שחובקו ואובקו
ֹאמר ֵא ָליו ַמה ְ! ֶמ ָ* ַו ֶ
ֵַ %ר ְכ ָ.נִ י) :כח( ַו ֶ
בזרועותיו .ופירשו רבותינו ז"ל שהוא שרו של
ֵ+מר עד ִ ְמ ָ* ִ2י ִא
ֹאמר לֹא ַי ֲעקֹב י ֵ
)כט( ַו ֶ
עשו) :כו( ויגע בכ יריכו  :קולית היר* התקוע
ַ0.כל:
ָי ו ָ
ית ִע ֱאל ִֹהי וְ ִע ֲאנ ִ
יִ ְָ 8ר ֵאל ִ2י ִָ 8ר ָ
בקלבוסית קרוי כ> ,על ש שהבשר שעליה כמי=
ֹאמר
ידה ָא ְ ֶמ ָ* ַו ֶ
ֹאמר ַה ִ ָ
)ל( ַו ִ ְל ַי ֲעקֹב ַו ֶ
כ> של קדירה :ותקע  :נתקעקעה ממקו
ָל ָ3ה ֶ7ה ְִ .ל ִל ְ ִמי וַיְ ָב ֶר ְ* אֹת ָ:
מחברתה ,ודומה לו )ירמיה ו ח( פ= תקע נפשי
ממ* ,לשו= הסרה .ובמשנה לקעקע ביצת= ,לשרש שרשיה=) :כז( כי עלה השחר  :וצרי* אני לומר שירה
ביו :ברכתני  :הודה לי על הברכות שברכני אבי ,שעשו מערער עליה) :כט( לא יעקב  :לא יאמר עוד
שהברכות באו ל* בעקבה וברמיה כי א בשררה ובגלוי פני ,וסופ* שהקב"ה נגלה עלי* בבית אל
ומחלי> את שמ* ,וש הוא מברכ* ,ואני ש אהיה ואודה ל* עליה= ,וזהו שכתוב )הושע יב ה( וישר אל
מלא* ויוכל בכה ויתחנ= לו ,בכה המלא* ויתחנ= לו ,ומה נתחנ= לו )ש( בית אל ימצאנו וש ידבר
עמנו ,המת= לי עד שידבר עמנו ש ,ולא רצה יעקב ,ועל כרחו הודה לו עליה= ,וזהו )פסוק ל( ויבר*
אותו ש ,שהיה מתחנ= להמתי= לו ולא רצה :וע אנשי  :עשו ולב= :ותוכל  :לה) :ל( למה זה
תשאל  :אי= לנו ש קבוע ,משתני= שמותינו ,הכל לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחי:
מסכת חולין דף צא ע"א

וריב"ל אמר ,אמר קרא) :בראשית ל"ב( בהאבקו עמו  :כאד שחובק את חבירו ,וידו מגעת לכ> ימינו
של חבירו .רבי שמואל בר נחמני אמר :כעובד כוכבי נדמה לו ,דאמר מר :ישראל שנטפל לו עובד
כוכבי בדר*  :טופלו לימינו.
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ישעיהו פרק נד פסוק יז

רש"י

י0צר ָע ַליִ ְ* לֹא יִ ְצ ָלח וְ ָכל ָל= ָ.קִ 0א ָ*ְ .
ָ2ל ְִ 2לי ַ
ַח ַלת ַע ְב ֵדי יְ קֹוָק וְ ִצ ְד ָק ָת
יעי זֹאת נ ֲ
ַל ִ5ָ ְ 3ט ְַ .ר ִ ִ
ֵמ ִא ִ.י נְ א יְ קֹוָק:

כל כלי יוצר  :כל כלי זיי= אשר ילטשוהו ויחדדהו
בשביל* להלח ב* :יוצר  :ל' חרבות צורי
)יהושע ה( א> תשיב צור חרבו )תהלי פט(:

אגרת תימן להרמב"ם

דעו שזאת היא תורת ה' האמתית שנתנה לנו ע"י אדו= כל הנביאי הראשוני והאחרוני .שבתורה
הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העול שנאמר )דברי יו"ד ט"ו( רק באבותי* חשק ה' לאהבה אות
ויבחר בזרע אחריה בכ מכל העמי כיו הזה .ואי= זה לפי שהיינו ראויי לכ* אלא בחסדו של
בורא וטובו שהתחסד אלינו והטיב לנו בשביל שקדמו לאבותנו מעשי טובי בידיעת הבורא
 5ובעבודתו .שנאמר )דברי ז' ז'( לא מרובכ מכל העמי חשק ה' בכ* וגומר .ומפני שיחד אותנו
הבורא במצותיו ובחוקותיו והתבארה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיו ,שנאמר )דברי ד' ח'(
ומי גוי גדול אשר לו חקי ומשפטי צדיקי וגומר ,קנאונו העכו" כל על דתנו קנאה גדולה,
וילחצו מלכיה בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה ,ורצונ להלח בה' ולעשות מריבה עמו ואלהי
הוא ומי ירב לו .ואי= ל* זמ= מאז שנתנה לנו תורה עד זמננו זה שכל מל* עכו" גובר או מכריח או
 10מתגבר או אנס שאי= תחלת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפ* דתנו באונס בנצחו= ובחרב .כמו עמלק
וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואדריונוס והרבה כיוצא בה= .זהו הנוע האחד משני הנועי
שהתכוונו בו לנצח החפ ,האלהי .אבל הנוע השני ה המחודדי משאר המלכיות והחכמי מיתר
הלשונות כמו האדומי והפרסיי והיוני שאלו כמו כ= שמו כוונת לסתור דתנו ולהפר תורתנו
בטענות שטועני= אליה ובקושיות שמחברי .ומגמת בכל זה להפר התורה ולמחות עקבותיה
 15בחבוריה כמו שהתכוונו האנסי במלחמותה .ולא יצלח ולא זה ,שהקדוש ב"ה בשר אותנו על ידי
ישעיהו שכל אנס או נצח= שיתכוו= לסתור תורתנו ולבטל דתנו בכלי זיי= ישבר הבורא כלי מלחמתו
ולא יצליחו .וזה על דר* משל כלומר שעצתוח לא תשל לעול .כמו כ= כל טוע= שיתכוו= לבטל מה
שבידינו מיצא מחויב מ= הדי= בטענתו ויבטל אותה ולא תתקיי .כמו שנאמר )ישעיהו נ"ד י"ז( ָ2ל ְִ 2לי
ַח ַלת ַע ְב ֵדי ה' וְ ִצ ְד ָק ָת ֵמ ִא ִ.י נְ א ה'.
יעי זֹאת נ ֲ
י0צר ָע ַליִ ְ* לֹא יִ ְצ ָלח וְ ָכל ָל= ָ.קִ 0א ַָ *ְ .ל ִ5ָ ְ 3ט ְַ .ר ִ ִ
ַ
 20ושתי אלו הכוונות כלומר העכו" המתכווני לשתי אלו הכוונות עלה בדעת שבני= זה אינו נוח
ליהרס וא> על פי כ= עשו אחוה להרוס יסודות הדת שהוטבעו במעבה נאמ= ,וה בכל זה מוסיפי
יגיעה ועצב והבניי= יעמד על חזקתו .והאמת יהתל בה וישחק .כלומר הקב"ה שהוא האמת יושב
ומהת ושוחק בה על שה מתכווני בחלישות שכל כוונה שאי= לה תכלית .ועל זה העניי= אמר
דוד ע"ה ברוח הקודש בראותו כוונת לסתור דת האמת ובראותו שהקדוש ב"ה יושב ומשחק בה
) 25תהלי ב' ג'( ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו יושב בשמי ישחק ה' ילעג למו .ועדיי=
אנו בחוני ומנוסי בשתי הכתות האלה מיו מלכותנו וקצת ימי גלותנו.

