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מאוצרות הפרשה

ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו .עזים מאתים ותישים
עשרים )לב ,יג-טו(
ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש
שלח
כן
ועל
אחיו,
עשיו
את
לפגוש
הולך
מחרן
יעקב אבינו כשחוזר
חרבו..ויהרגו כל זכר )לד ,כה(

לו מתנות כדי לפייסו .אולם חסרים אנו ידיעה כמה בעלי חיים הביא
עמו יעקב ,וכמה נשארו עמו לאחר ששלח מהם לעשיו אחיו.
בספר 'בעלי ברית אברם' )לרבי אברהם אזולאי זצ"ל סבו של החיד"א( כאן ,מביא שמצא
כתוב מרבי נחשון גאון ז"ל שיעקב אבינו בחר בדווקא לתת לעשיו
מספר קצוב של  220עזים ותישים ,והשאיר לעצמו כנגד  284בהמות.
הסיבה שנתן סכום  220והשאיר לעצמו  ,284משום שיש קשר בין
מספרים אלו ונקראים "מספרים אוהבים" ,משום שאם נחלק את
)כזה:
המספר  220בסוג מספרים ללא שארית,
 ,(1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110ואח"כ נחבר את כל המספרים האלו
יצא  ,284וכן הפוך כשנחלק את המספר  284בסוג מספרים ללא
שארית) ,כזה ,(1,2,4,71,142:ואח"כ נחבר את כל המספרים האלו יצא .220
ואמנם יש עוד הרבה סוגי מספרים כאלו שיש קשר ביניהם ,אולם
 220-284אלו המספרים הראשונים שנמצא את הידידות ביניהם,
וכותב שם שכבר ניסוהו הקדמונים באהבת המלכים והשרים ,כאשר
יתן לאשר ירצה להיות אוהבו המנין האחד ,ויאחוז לעצמו המנין
השני .ויעקב אבינו ידע את החשבון הזה ,וכיון שרצה לפייס ולקרב
בינו לבין אחיו ,השתמש בסוד זה ,ושלח לאחיו  220עיזים ותישים,
והשאיר לעצמו  ,284ורמוז זאת במה שאמר יעקב "אכפרה פניו
במנחה" ,שהמילה אכפרה יש לכותבה "אכ-פרה" ,ותמיד המילה
"אך" היא באה למעט ,א"כ יעקב מיעט ולא לקח כמנין "פרה" ,אלא
כמנין "פרד" .284
וכיון שלא רצה לגלות סוד זה ,החביא את המנין הזה על ידי שהביא
עוד דברים ,ואמר ריוח תשימו בין עדר לעדר ,שישימו כל עדר לבדו,
כדי שיהיה משמעות למתנה ,שברגע שנותן לאחיו  220ומשאיר
אצלו את ה  284-זה דבר שמקרב את הלבבות] .רעיון זה מובא עוד בס' אמרי שפר
לאחד מהראשונים מהר"י חלאוווה ,וכן בס' מחלוקת רבי סעדיה גאון ובן מאיר עמ'  .141מתוך העלון קב ונקי [

ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן
בעיני אדני )לג ,ח(
וברש"י מביא שהמלאכים היכו את עשיו ,וכשאמר להם שהוא אח
של יעקב עזבוהו ,ולפי"ז קשה מה כוונת יעקב שאומר לו ששלח
אותם כדי למצוא חן בעיניו.
ובס' אזנים לתורה )להגר"ז סורוצקין זצ"ל( כ' על דרך צחות שיעקב
אמר לו ששלח לו אנשים שילמדו אותו איך לתת מכות הגונות,
ולהראות לו שגם לו יש קשר לאנשים אלימים ,משום שכמו שאנחנו
מעריכים אנשים חכמים ,כך עשיו מעריך אנשים שיודעים לתת מכות,
וכמו שאומרים "אם אתה רוצה להתחבר לעשיו תן לו מכות" ,ע"כ.

אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמול לכם )לד ,טו(
מפני מה דרשו בני יעקב מחמור ומשכם בנו למול את עצמם ,וכי
ללא המילה הם לא היו יכולים להרוג אותם? אלא מכיון שידעו שרק
בהיותם יהודים ,אפשר יהיה להרוג בהם מבלי שמישהו יפצה פה
ויצפצף )ומתוק האור(
חידה פר"ש

וכבר התעוררו המפרשים מדוע התורה הדגישה ששמעון ולוי 'אחי
דינה' .ורש"י מסביר :לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה .ויש
להתבונן בזה מהי משמעות תואר זה לקוראם 'אחי דינה'.
לאחר מעשה זה יעקב אבינו כועס עליהם ואומר להם "עכרתם
אותי ."..והם משיבים לו" :הכזונה יעשה את אחותינו" .ויעקב אבינו
לא משיב להם על טענתם זו .אולם בפרשת ויחי כאשר יעקב מברך
את בניו אומר יעקב "שמעון ולוי כלי חמס מכרותיהם....ארור אפם
כי עז....אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" .ומביא רש"י בשם
המדרש :שיעקב אמר לשמעון ולוי שהם יהיו הסופרים והמלמדי
תינוקות ,שילכו מעיר לעיר לתקן את התשמישי קדושה וללמד את
בני ישראל תורה .וזה לכאורה טעון ביאור מדוע הופקד עתידו של
החינוך היהודי ושמירת צביונו של העם דוקא בידי שמעון ולוי.
ובפרט אחר שראינו שיעקב אבינו ביקר את התנהגותם וכעס עליהם.
בספר 'אמת ליעקב' מובא בשם הגאון ר' יעקב קמינצקי זצ"ל שביאר
כנראה שיעקב ראה ששמעון ולוי יותר מתאימים למשרה רמה זו
להיות מלמדי תינוקות מאשר שאר אחיהם ,וזו מתשובתם שהשיבו
לו "הכזונה יעשה את אחותינו" ,הבחין יעקב שהם מסרו את כל
מהותם למשימה העליונה של הצלת כבוד אחותם .והרי גם שאר
האחים היו עדים לצערה ולכאבה של דינה אחותם וגמלו בדעתם
לעזור לה ,אבל רק שמעון ולוי הרגישו את צערה וכאבה כאילו זה
הצער והכאב של עצמם .הזעקה שנמלטה מפיהם "הכזונה יעשה את
אחותינו" הבהירה ליעקב שפעולתם נבעה מתוך כאב פנימי
והשתתפות אמיתית בצער הזולת ,וזה המריץ אותם לקנאות בוערת
ובלתי מתפשרת ,עד כדי כך שלא מצאו מנוח לנפשם אלא אם כן
יהרסו את כל העיר .רק אנשים מסוג כזה המרגישים את כאב הזולת
כאילו הוא כאב עצמם רק אלו יקחו את מטה הנדנודים בידם וימסרו
נפשם ומאודם כדי לנדוד מעיר לעיר להפיץ את תורת ה' בעולם
ולחנך את ילדי ישראל .משימה קדושה כזו אינה מתבצעת כהוגן,
אלא על ידי אלו העושים יותר מחובתם וממשימתם ,אלו שקנאת ה'
בוערת בלבבם .ולכן הטיל יעקב עליהם את התפקיד הזה .ונמצא
שכוונת יעקב בזה לא היתה להענישם אלא כוונתו היה למצוא בעדם
את עתידם המתאים להם לפי כוחותם ומרצם.
ואמנם כשאנו מעיינים לראות אם אכן קיימו שמעון ולוי את צוואתם
של אביהם הזקן ,אנו רואים ששבט לוי באמת מילא את ייעודו
ותפקידו בחיים אבל לא כן שמעון ,רק שבט לוי אנו מוצאים שעמד
כחומה בצורה נגד כל אלו שקמו להפר ברית ה' .אבל משמעון לא
מצינו כלום בנוגע לענין זה .והטעם לזה ברור שבט לוי היה זה
שקיבל פטור מהעבודה של פרעה במשך כל שנות שעבודם והוא היה
זה שישב ועסק בתורה .כשקנאות נמדדת ומוגבלת בגדרי התורה היא
מצליחה ,ולכן כשראו בני לוי את החילול ה' הנורא בחטא העגל מיד
קנאו את קנאת ה' והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו) .פניני בית לוי(

היכן בפרשתינו שאלה משמשת כתשובה ]שתי תשובות[?

סגולה גדולה להתרפאות מיסורים

מן הפרשה

כשבא לאדם יסורים ל"ע באיזה אבר מגופו ,יש סגולה גדולה כדי להתרפאות ממחלתו ,שיתחיל להודות להקב"ה על שאר איבריו
הבריאים ,על דרך משל ,אם בא לאדם מחלה ברגלו ל"ע ,ישבח ויודה להקב"ה על שראשו לא כואב ,ועל שרואה בעיניו ברוך השם ,ועל
ששומע באזניו ,וכדו'.
אבל לא יבגוד ח"ו ביסורים ,ויחשוב לעצמו ,למה לי אירע יסורים כאלו ,וחברי בריא ואין לו שום מחלה ושום יסורים.
ואיך יגיע אדם למדרגה זו ,על ידי שידע שכל הטובות שיש לו בעולם הזה ,וכל אבריו שבריאים ,אינו בזכות מעשיו הטובים ,אלא זה חסד
הבורא ,ובמתנת חינם ,ועל ידי זה יקל עליו להודות על אבריו הבריאים.
וכן כתב בחובת הלבבות שכן היא מדת הצדיקים ,שהם מכירים בטובת הקדוש ברוך הוא כי הוא המיטיב להם ובחסד חנם ,ומודים לו
ומשבחין אותו על זה ,ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מגלגל רחמיו עוד ביותר ויותר לתת להם טובות וברכות להיותם מכירין ויודעין בטובת
הבורא וחסדיו עליהם.
אבל מי שאין לבו שלם עם ה' ,אז גם כשרואה טובת הקדוש ברוך הוא אצלו ויודע שהוא מה' ,מכל מקום אם רואה בחבירו יותר טובה מה
שהקב"ה מיטיב עמו ירע לבבו על זה וידמה לו שהקב"ה כביכול שולל מאתו זה אשר יחסר לו מטובת רעהו ,ורעה עושה לו.
וכתב בספר באר מים חיים ,שדרך זה למדנו מיעקב אבינו ,כשניצל מהמלאך ,התחיל להודות להקב"ה וקרא שם המקום פנואל" ,כי ראיתי
אלקים פנים אל פנים ותנצל נפשי".
ואף שעל כל פנים המלאך נגע בכף יריכו והיה צולע על יריכו ,והיה יכול לחשוב שלאברהם זקינו הצילו הקדוש ברוך הוא מאור כשדים,
ומד' מלכים שלם בכל אבריו.
מכל מקום לא עלה ח"ו על לבו דבר לומר כי רעה עשה לו כביכול שלא הצילו גם מכף יריכו כמו לזקינו ,רק אדרבה הודה ושיבח ומפאר
למלך הכבוד שהצילו בחיים חיותו על כל פנים ,וכאשר אמר ותנצל נפשי ,כלומר ברוך ה' שהציל נפשו על כל פנים מרדת שחת.
ומיד מדד לו הקב"ה מדה כנגד מדה" ,ויזרח לו השמש" שלו לבדו זרחה השמש ,ונתרפא מצליעתו ,והקב"ה ברא לו רפואה מיוחדת ,שיהיה
לו זריחת השמש מיוחד אצלו ,בדבר שאינו אצל אחרים ,שלכל העולם אינה עשויה כי אם להאיר ,ולו זרחה לרפואה לרפאותו מצלעתו .על כן
הכתוב מייחד זריחת השמש לו לבדו .ולכאורה הלא לכל העולם זרחה ,ואמנם בדבר הזה שתרפא בכנפיה לו לבדו זרחה) .הגר"י זילברשטיין ,ווי עמודים(

פינת ההלכה
לצאת בשבת עם עניבה על גופיה וציצית
שאלה :אני מקפיד על טלטול בשבת ,בשבת בבוקר הלכתי למקוה ,וראיתי ששכחתי להוריד מהחולצה החדשה את הכפתורים המיותרים ,כיון
שזה היה לפנות בוקר ,השארתי את החולצה במקווה .אך הסתפקתי אם מותר לי להלביש עניבה על הגופיה והציצית ,כי עניבה הוא בגד של
כבוד ,ואם אין מלבישים זאת בדרך כבוד ,רק בצורה מבוזה ,אולי זה נחשב לטלטול?
תשובה :בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ג סימן מו( כתב בענין אם מותר לחגור חגורה על עניבה ,דהעניבה אינו בגד אלא תכשיט ,ואם לא יהיה
עליו כאופן שנושאין התכשיט לא שייך להתיר .גם בשאלה זו ,נראה כיון שעניבה אין לה דין בגד ,אלא תכשיט ,ותכשיט שלא כדרך ,הוא
כנזם זהב באף חזיר ,וכך הוא עניבה על גופיה וציצית ,ונחשב לטלטול.
בחור אחד שהיה משתתף קבוע בשיעורו של הגאון רבי יחיאל מיכל פינשטיין זצ"ל ,הגיע יום אחד כשהוא לבוש בעניבה ,כשראתה הרבנית
שיש לו עניבה ,הגיבה ואמרה :יש הבדל בין בגד לבין עניבה ,כל בגד כאשר נקרע ,איבד את שם הבגד ואינו מקבל טומאה .אולם אם יתפרו
אותו ,יחזור לו שם בגד ,ויחזור לקבל טומאה .לא כן העניבה ,שעניבה עם טלאי אינה עניבה" .אשניפס מיט אלאטע ,איז קיין שניפס נישט",
ולעולם לא תחזור לתורת בגד) .הגר"י זילברשטיין ,קובץ ווי העמודים(
חידה שבועית
לפני שבועיים בקרתי בבית כנסת קטן בשכונה .בפתח בית המדרש היה תרשים של ספסלי בית המדרש,
כשעל כל מושב כתוב שמו של היושב עליו .רפרפתי בעיניי על השמות וגיליתי דבר מעניין :היו שם שנים עשר "כהן" ,ארבע
"כהנוביץ" ועוד ארבע "כהנוב" .חוץ מזה היו שם אחד "לוי" ,ועוד כמה שמות כלליים .לפתע ראיתי אדם מתקרב למולי.
פניתי אליו ושאלתי אותו אם הוא מתפלל כאן בדרך כלל .הוא ענה לי שכבר עשרים וחמש שנה שהוא מתפלל כאן את רוב
תפילותיו .שאלתי אותו" :מה זה ,בית כנסת של כהנים?" "לא" ,הוא ענה לי" .יש כאן עשרים ושניים כהנים ,לוי אחד ועוד
כמה ישראלים"" .מעניין" ,אמרתי לו ,והמשכנו לגלגל את השיחה .תוך כדי דיבור אני שואל אותו" :אם יש כאן כל כך הרבה
כהנים ורק לוי אחד ,בטח הרבה פעמים יוצא שהכהן עולה לשתי עליות רצופות ,כשהלוי נעדר"" .תשמע" ,הוא עונה לי" .כבר
עשרים וחמש שנה שאני מתפלל פה ,ומעולם!!! לא ראיתי שאותו כהן עולה לשתי עליות" .סימני שאלה ריצדו על פני" .רגע",
התעשתי" ,הלוי הזה -מעולם לא מחסיר? בכל התפילות הוא נמצא ,או לכל הפחות בכל פעם שיש קריאה בתורה ?" "לא"!
ענה האיש" .כבר כמה וכמה פעמים שהוא נסע לשבתות להוריו שבחיפה ,וחוץ מזה – בפסח הוא בדרך כלל בבית מלון".
הפלאפון צילצל בכיסו ,והוא פנה לשיחה רועמת בירכתי חצר בית הכנסת ,כשהוא משאיר אותי עומד מול מפת המקומות
ותמה .אולי תוכלו אתם להסביר את דבריו התמוהים של האיש?
שם הזוכה :אבי דרוק נ"י
תשובה לחידת פר"ש :פל"א פסוק מ' .תשובה לחידה השבועית.15 :
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