
 מפגש יעקב ועשו
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ּתֹו ְוֶאת  ֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר אִּ יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַויֵּ )ח( ַויִּ
י ַמֲחנֹות: ְשנֵּ ים לִּ  ַהצֹאן ְוֶאת ַהָבָקר ְוַהְגַמלִּ

 רש"י

 ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים: -)ח( ויירא ויצר 

 לג פרק| בראשית ב. 

ְבּכּו: הּו ַויִּ ָשקֵּ ֹפל ַעל ַצָּואָרו ַויִּ הּו ַויִּ ְקָראתֹו ַוְיַחְבקֵּ ָשו לִּ  )ד( ַוָיָרץ עֵּ

 ספורנו

)ד( וירץ עשו. נהפך לבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב, כעניננו  
בגלות עם בני עשו האומר בגבהו מי יורידנו ארץ )על פי 

חרב גאותו בהכנעה עובדיה א, ג(, והורה שנהיה נמלטים מיד 
ומנחה, כאמרם ז"ל שאחיהו השילוני קלל את ישראל בקנה 
הנכנע לכל הרוחות )תענית כ א( הן לו עשו כן בריוני בית שני 
לא היה נחרב בית מקדשנו כמו שהעיד רבי יוחנן בן זכאי 
באמרו )גטין פרק הנזקין( בריוני דאית בן לא שבקינן )גיטין נו 

 ב(:
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ן  ְמצֹא חֵּ י ַויֹאֶמר לִּ י ְלָך ָּכל ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר ָפָגְשּתִּ )ח( ַויֹאֶמר מִּ
י: י ֲאדֹנִּ ינֵּ  ְבעֵּ

  פרשה יט |אליהו זוטא ד. 

לו יעקב לעשו, עשו אחי  כשהיו יעקב ועשו במעי אמן אמר
שנים אנחנו לאבינו ושני עולמות יש לפנינו העולם הזה 
והעולם הבא, העולם הזה יש בו אכילה ושתיה משא ומתן 
לשאת אשה ולהוליד בנים ובנות, אבל העוה"ב אינו כן בכל 
מדות הללו, רצונך טול אתה העוה"ז ואני אטול העוה"ב, מנין 

בכורתך לי )בראשית כ"ה שכך הוא, שנאמר מכרה כיום את 
ל"א( כשם שהיינו אומרים בבטן, ]מיד כפר עשו בתחיית 
המתים, מה חיים שיש בהם רוח ונשמה מתים, שמתו מנין 
שיחיו[, באותה שעה נטל עשו בחלקו העוה"ז ]ונטל[ יעקב 
העוה"ב ]בחלקו[, וכשבא יעקב מבית לבן וראה עשו בנים 

קב, אחי לא כך אמרת ליעקב ועבדים ושפחות, אמר לו עשו ליע
לי שתטול אתה העוה"ב, ומניין לך כל הממון הזה, אתה 
משמש מהעולם הזה כמותי, אמר לו הרכוש שנתן לי הקדוש 
ברוך הוא לשמשני )העולם( ]בעולם הזה[, שנאמר הילדים 
אשר חנן אלהים את עבדך )בראשית ל"ג ה'(, באותה שעה 

כך נתן לו האמיד עשו בדעתו, ואמר העוה"ז שאין חלקו 
הקדוש ברוך הוא ]שכרו[, העוה"ב שהוא חלקו על אחת כמה 
וכמה, אמר לו עשו ליעקב, יעקב אחי בא ונעשה שותפות אני 
ואתה, טול אתה העוה"ז והעוה"ב חצי ואני אטול העוה"ז 
והעוה"ב חצי, שנאמר ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם 

אדני יודע כי אשר אתי )בראשית ל"ג ט"ו(, אמר לו יעקב לעשו 
הילדים רכים )בראשית ל"ג י"ג( ואינם יכולין לעמוד בייסורין, 

 שנאמר ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן )בראשית ל"ג(.
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ְלָכה ְלֶנְגֶדָך: )יג  ָכה ְואֵּ לֵּ ְסָעה ְונֵּ י )יב( ַויֹאֶמר נִּ ָליו ֲאדֹנִּ ( ַויֹאֶמר אֵּ
ים ְוַהצֹאן ְוַהָבָקר ָעלֹות ָעָלי ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד  ים ַרּכִּ י ַהְיָלדִּ ַע ּכִּ יֹדֵּ
י ֶאְתָנֲהָלה  י ַעְבדֹו ַוֲאנִּ ְפנֵּ י לִּ תּו ָּכל  ַהצֹאן: )יד( ַיֲעָבר ָנא ֲאדֹנִּ ָומֵּ

י ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶשר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהיְ  טִּ ים ַעד ֲאֶשר ָאבֹא ְלאִּ ָלדִּ
יָרה: עִּ י שֵּ  ֶאל ֲאדֹנִּ

 :עבודה זרה דף ח. ו

דכי אתא רב דימי אמר תלתין ותרין קרבי עבדו רומאי בהדי 
יונאי ולא יכלו להו עד דשתפינהו לישראל בהדייהו והכי אתנו 
בהדייהו אי מינן מלכי מנייכו הפרכי אי מנייכו מלכי מינן הפרכי 

אי עד האידנא עבידנא בקרבא השתא ושלחו להו רומאי ליונ
נעביד בדינא מרגלית ואבן טובה איזו מהן יעשה בסיס לחבירו 
שלחו להו מרגלית לאבן טובה אבן טובה )ואינך( ]ואנך[ איזו 
מהן יעשה בסיס לחבירו אבן טובה לאינך אינך וספר תורה 
איזו מהן יעשה בסיס לחבירו אינך לספר תורה שלחו להו 

תורה גבן וישראל בהדן כפו להו עשרין ושית ]א"כ[ אנן ספר 
שנין קמו להו בהימנותייהו בהדי ישראל מכאן ואילך 
אישתעבדו בהו מעיקרא מאי דרוש ולבסוף מאי דרוש 
מעיקרא דרוש נסעה ונלכה ואלכה לנגדך ולבסוף דרוש יעבר 

 נא אדני לפני עבדו

 פרק ג| אורות המלחמה . ז

נס שיש בו רצון פנימי, עד עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאו
אשר תבא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא 
רשעה וברבריות ; זהו הזמן שאנו מקוים. מובן הדבר, שכדי 
להגשימו אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם, להשתמש בכל 
האמצעים שהזמן מביא: הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. 

בחלה נפשנו בחטאים אבל האיחור הוא איחור מוכרח, 
האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב 
מאד, העולם יתבסם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר 
אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החכמה, היושר 
וההארה האלהית הברורה. "יעקב שלח לעשו את הפורפירא 

י לפני עבדו", אין הדבר כדאי )בראשית לג יד(: "יעבר נא אדונ
ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, 
בעת שתובעת כשרון של רשעה. אנו קבלנו רק את היסוד כפי 
ההכרח ליסד אומה, וכיון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגוים 
נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע 

 נו.וקול התור ישמע בארצ

 


