
 בס"ד

 המאבק עם המלאך   – פרשת וישלח  
 :בראשית פרק לב

יָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַויֵֶּצר לֹו ַוַיַחץ  י ַמֲחנֹות: )ח( ַויִּ ְשנֵּ ים לִּ ּתֹו ְוֶאת ַהצֹאן ְוֶאת ַהָבָקר ְוַהְגַמלִּ   ֶאת ָהָעם ֲאֶשר אִּ

יָטה: ְפלֵּ ְשָאר לִּ ָכהּו ְוָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהנִּ ָשו ֶאל ַהַמֲחֶנה ָהַאַחת ְוהִּ ם ָיבֹוא עֵּ )י( ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב   )ט( ַויֹאֶמר אִּ

י ָאבִּ  אֹלהֵּ י ַאְבָרָהם וֵּ י ָאבִּ ָמְך: )יא(  ֱאֹלהֵּ יָבה עִּ יטִּ ַלי שּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְואֵּ ר אֵּ ְצָחק ְידָֹוד ָהֹאמֵּ י יִּ

ן ַהֶזה  י ֶאת ַהַיְרדֵּ י ָעַבְרּתִּ י ְבַמְקלִּ יָת ֶאת ַעְבֶדָך כִּ ָכל ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעשִּ ים ּומִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ ְוַעָּתה  ָקֹטְנּתִּ

י ַמֲחנֹות: )י ְשנֵּ י לִּ יתִּ ים: ָהיִּ ם ַעל ָבנִּ י אֵּ ַכנִּ י ֹאתֹו ֶפן ָיבֹוא ְוהִּ א ָאֹנכִּ י ָירֵּ ָשו כִּ ַיד עֵּ י מִּ ַיד ָאחִּ י ָנא מִּ נִּ ילֵּ ב( ַהצִּ

ֹרב: ר מֵּ ָספֵּ י ֶאת ַזְרֲעָך ְכחֹול ַהָים ֲאֶשר לֹא יִּ ָמְך ְוַשְמּתִּ יב עִּ יטִּ ב אֵּ יטֵּ  )יג( ְוַאָּתה ָאַמְרָּת הֵּ

ה )יד(  ם ַבַלְילָּ    ַההּואַויֶָּלן שָּ

יו ָשו ָאחִּ ְנָחה ְלעֵּ ן ַהָבא ְבָידֹו מִּ ַקח מִּ ְברּו  ]...[  ַויִּ ֶדר ְלַבדֹו ַויֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו עִּ ֶדר עֵּ ן ְבַיד ֲעָבָדיו עֵּ ּתֵּ )יז( ַויִּ

ֶדר:  ין עֵּ ֶדר ּובֵּ ין עֵּ ימּו בֵּ ה ַעְבְדָך ַיֲעֹקב ]...[ְלָפַני ְוֶרַוח ָּתשִּ נֵּ י ָאַמר ֲאַכְפָרה   )כא( ַוֲאַמְרֶּתם ַגם הִּ ינּו כִּ ַאֲחרֵּ

ָשא ָפָני: ן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי יִּ י כֵּ ְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחרֵּ ְנָחה ַעל ָפָניו   ָפָניו ַבמִּ  )כב( ַוַּתֲעֹבר ַהמִּ

ה ַההּוא ן ַבַלְילָּ  ַבַמֲחֶנה: ְוהּוא לָּ

ַקח ֶאת ְשּתֵּ  ת ַמֲעַבר  )כג( ַוָיָקם ַבַלְיָלה הּוא ַויִּ ְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד ָעָשר ְיָלָדיו ַוַיֲעֹבר אֵּ י שִּ י ָנָשיו ְוֶאת ְשּתֵּ

ַחרַיֹבק: )כה(  ּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּ יש עִּ ֵבק אִּ ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵיאָּ ּוָּ  ]...[ :ַויִּ

ָליו ַמה ְשֶמָך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב: י  )כט( ַויֹאֶמר לֹא ַיעֲ  כח( ַויֹאֶמר אֵּ ל כִּ ְשָראֵּ ם יִּ י אִּ ְמָך כִּ ר עֹוד שִּ ֹקב יֵָּאמֵּ

ים ַוּתּוָכל: ם ֲאָנשִּ ים ְועִּ ם ֱאֹלהִּ יָת עִּ ְשַאל   ָשרִּ יָדה ָנא ְשֶמָך ַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה ּתִּ ְשַאל ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ַהגִּ )ל( ַויִּ

י ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו ָשם: ְשמִּ  לִּ

ם ַהָמק ְקָרא ַיֲעֹקב שֵּ י: )לא( ַויִּ ל ַנְפשִּ ָנצֵּ ים ַוּתִּ ים ֶאל ָפנִּ ים ָפנִּ י ֱאֹלהִּ יתִּ י ָראִּ ל כִּ יאֵּ  ֹום ְפנִּ

 

  כן  ואחר, בידו הבא מן מנחה הכין כך ובין , תפילתו על האל תשובת ומצפה עומד , שם . וילן1

 לקח )רד"ק, שם יד( מה מפרש

 

 לקח' ה דבר בא שלא וכשראה', ה מאת נבואה תבואהו אולי שחשב א" הרי' פי. שם . וילן2

 אחיו )מלבי"ם, שם יד( לעשו מנחה

 

 לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמייה כי אם בשררה ובגילוי פנים )רש"י( . 3

 

4.   

י  יםכִּ ם ֱאֹלהִּ יָת עִּ ים  ָשרִּ ם ֲאָנשִּ לְועִּ  ַוּתּוכָּ

י  יםכִּ ים ֶאל ָפנִּ ים ָפנִּ י ֱאֹלהִּ יתִּ י  ָראִּ ֵצל ַנְפשִּ נָּ  ַוּתִּ

י ַעל כֵּ  יםן כִּ י ֱאֹלהִּ ְרֹאת ְפנֵּ י ָפֶניָך כִּ יתִּ י  ָראִּ ְרֵצנִּ  ַוּתִּ

 

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו . 5

במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר 



להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא 

 לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי

 )ברכות סא ע"ב( 

 

אמרו לו רבינו ברכנו אמר להם יהי  ]...[ וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו  .6

רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם אמרו לו תלמידיו עד כאן אמר להם ולואי  

 )ברכות כח ע"ב(  יראני אדם תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא

 

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל וגו'   .7

וקרא שם המקום פניאל וגו' ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על יריכו. יש  

הוא מספר הטבע והוא מוחין דקטנות כשנופל מן מדריגת   לומר בזה דרך רמז כי אלהים

האמונה ח"ו ונופל לטבעיות וכשבאין מוחין דגדלות הוא יוצא מכל הטבעים ונתחזק האמונה 

בלבו שבכל דבר יש השגחה מאת הבורא ברוך הוא והוא למעלה מדרך הטבע, וזהו שמרומז 

דקטנות כי אם ישראל יהיה שמך  לא יעקב יאמר עוד שמך שהוא עקב ושפלות ורמז על מוחין

והוא רומז על מוחין דגדלות על דרך ישראל אותיות לי ראש והטעם כי שרית עם אלקים היינו  

    ]...[עם כל הטבעיות ועם אנשים היינו מין אנושית ויצאת למעלה מדרך הטבע 

 פרשת וישלח ד"ה ויאמר(  -)ספר דגל מחנה אפרים                 


