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 למשל ולשנינה

 

יָרא ֶצר ְמֹאד ַיֲעֹקב ַויִּ   ...לוֹ  ַויֵּ
י נִּ ילֵּ ַיד ָנא ַהצִּ י מִּ ַיד ָאחִּ ָשו מִּ י עֵּ א כִּ י ָירֵּ י ָיבוֹא ֶפן ֹאתוֹ ָאֹנכִּ ַכנִּ ם ְוהִּ ים ַעל אֵּ  .ָבנִּ

 ד.( )מסכת ברכות דף החטא יגרום שמא אמר
 

ועוד הרי ציוה  ענין זה קשה להבינו. וכי לא יכל יעקב לסמוך על זכותו ועל הבטחת הבורא?
לספר לעשיו כי גר עם לבן, ושמר תרי"ג מצוות, ולא למד ממעשיו הרעים, וכיצד ירא למלאכים 

 כעת שמא יגרום החטא?

לפני מספר שנים, חלה אחד מגדולי ישראל, והיה צריך להטיסו לניתוח דחוף בהולנד. ביקש 
אותו גדול, שינסו לברר אם ישנה אפשרות להביא את הפרופסור לארץ, )כפי שאכן נעשה 

 בסוף(.

שאלוהו מקורביו: מדוע? לשם מה ירצה להביא את הפרופסור לכאן דבר שעלותו כפולה? ואם 
רוצה לצאת מארץ ישראל, הלא כאן מדובר בהצלת חיים, ומותר לצאת לצורך משום שאינו 

 רפואי?

לנתחני חינם, ואת הוצאות  חפץענה אותו אדם גדול: לעצמי איני דואג. הלא הפרופסור 
הארחה תרם אחד מתלמידי שגר שם. אולם הן תבינו, יש בארץ עוד עשרות אנשים שחולים גם 

להם את האפשרות לטוס להתרפאות בחו"ל. אם הרופא יגיע הם במחלת הלב בה חליתי, ואין 
 הם.ב לטפל, הוא יוכל בדרך אגב גם בשבילי הנה

זוהי מחשבתו של יעקב אבינו. הן מעשי אבות סימן לבנים. ואם עשיו מגיע עלי כעת, גם בני 
 יתמודדו בעתיד בגלות אדום. שמא יגרום אז החטא, ולא יוכלו להינצל. 

כעת לא רק על הצלתו, שכן הצלתו בטוחה. יעקב מתפלל ומבקש על בניו. על כן מתפלל יעקב 
תועיל תפילתו גם -לא בזכותו אלא בזכות תפילתו  -הרי אם תיענה תפילתו, והקב"ה יצילו 

 לבניו אחריו, בדורות הבאים.

 כני אני וביתי. אלא אם עלהוזהו פירוש תפילתו של יעקב. פן יבא והכני אם על בני. אינו אומר 
 בנים. וכוונתו על הבנים שיהיו בעתיד בדורות הבאים.

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 איזהו עשיר

ֹּאֶמר ו ַוי  ב ִלי ֶיש   ֵעש ָׂ   ...  רָׂ
ֹּאֶמר י... ַיֲעקֹּב ַוי  ִני כ ִ   יםִק ֱאלֹּ  ַחנ ַ

  ...כֹּל ִלי ֶיש   ְוִכי

לעולם  קהרשע אינו מסתפ
במה שיש לו. על כן אומר 
עשיו "יש לי רב". כלומר 

 נו מספיק לי.יהרבה, אך א
 ואין לי את כל מחסורי.

מנגד, יעקב אומר, יש לי 
כל. כלומר כל מה שאני 

לוקים. -צריך. חנני א
הבורא דואג לכל מחסורי 
וממילא תמיד יש לי כל מה 
 שאצטרך.

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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