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] שם הפרשה ]

רש"י מפרש את המילה "תולדות”: "יעקב ועשו האמורים 
בפרשה”. היינו שהמילה "תולדות” מכוונת לשני צאצאיו של 

יצחק, יעקב ועשו.

התורה  כיצד  עשו?  שם  על  גם  נקראת  הפרשה  מדוע 
החסידות,  בתורת  מבואר  ועשו?  ליעקב  שוה  יחס  נותנת 
שיעקב מייצג את הנשמה, ואילו עשו מייצג את הגוף. מכאן 
הוא   — הגוף   — הפנימי  במובנו  עשו  כי  עשו.  של  החשיבות 

דבר חשוב מאד.

הנשמה דומה ל"בן” של ה'. קיימת ביניהם מערכת יחסים 
של אהבה טבעית, כמו בין הורים וילדים. הגוף, לעומת זאת, 
על  מסתיר  הוא  אדרבה,  לה'.  תורשתית  אהבה  חסר  הוא 

נוכחות ה'.

עם זאת, כשהקב"ה בחר בעם ישראל מכל האומות, הוא 
בחר בעיקר בגוף שלנו ולא בנשמה. כי בחירה בנשמה היהודית, 
אינה נחשבת בחירה אמיתית שבאה מהחלטה חפשית שלו. 
שכן, בחירה בנשמה הנעלית, יכולה לנבוע מהעדפת המעלה 

של הנשמה על פני הנשמה הלא יהודית, ולא מפני ההחלטה 
היהודי,  של  בגוף  היתה  הבחירה  לכן,  הבוחר.  של  האישית 
ה'  זאת  ובכל  יהודי,  הלא  של  לגוף  דומה  בחיצוניות  שנראה 

בחר בגוף שלנו )ראה תניא פרק מט(. 

ה',  ידי  על  נבחרה  לא  כלל  שהנשמה  הכוונה  אין  כמובן, 
אלא שבנוגע לגוף הבחירה של ה' היא בולטת וניכרת, כי ברור 

שה' בחר בו רק מפני שכך הוא חפץ, בלי שום סיבה.

מהאיכות  מושפע  אחד  כל  ביחד,  הם  וגוף  נשמה  כאשר 
המיוחדת של האחר: על ידי שמירת תורה ומצוות, הנשמה 
מזככת את הגוף ומלמדת אותו כיצד לאהוב את ה'; ובתמורה, 
הגוף מלמד את הנשמה איך לגלות את הבחירה העצמית של 

ה' בה.

מהם,  אחד  לכל  כי  בפרשה”.  "אמורים  שניהם  לכן, 
והתכונות  התפקיד  את  יש  והגוף,  הנשמה   — ועשו  יעקב 

המיוחדים שלו.  
)על פי שיחת שבת פרשת תולדות תשנ"ב(  



למה התורה כותבת "אברהם הוליד את יצחק”? 
)סוף פסוק יט( 

"יצחק בן אברהם”, התורה מוסיפה:  לאחר שנאמר  רש"י: 
כי  מאברהם.  בא  בטוח  שיצחק  יצחק”,  את  הוליד  "אברהם 
ליצני הדור היו אומרים ששרה נתעברה מאבימלך, שהרי חיתה 

עם אברהם שנים רבות ולא נתעברה. מה עשה הקב"ה? צר את ●
צורת פניו של יצחק כצורת פניו של אברהם, והכל ראו שאכן 

אברהם הוליד את יצחק. 

הוכח  כי  אברהם”,  בן  "יצחק  בפסוק:  הכוונה  איפוא,  זו, 
והוברר ש"אברהם הוליד את יצחק”. 

)hy( utkv ,uksu, hmje/ hgec ugau vtnurho cprav: 
tcrvo vukhs t, hmje/ )ktjr aert vec"v anu tcrvo 
tjr fl vukhs t, hmje/ scr tjr(' gk hsh af,c vf,uc hmje 
ci tcrvo' vuzee kunr tcrvo vukhs t, hmje' kph avhu khmbh 
vsur tunrho ntchnkl b,gcrv arv' avrh fnv abho av,v 
go tcrvo ukt b, nv gav vec"v' mr ekx,r pbhu ak hmje 
sunv ktcrvo' uvghsu vfk tcrvo vukhs t, hmje' uzvu af,c 
fti hmje ci tcrvo )vhv(' avrh gsu, ha atcrvo vukhs t, 
hmje: )f( ci trcgho abv/ avrh fact tcrvo nvr vnurhv 
b,car abuksv rcev' uhmje vhv ci k"z abv' avrh cu cpre 

n,v arv' unabuks hmje gs vgehsv an,v arv k"z abv' 
sc, mw vh,v fabuks hmje' uc, ef"z fan,v' abtnr uhvhu jhh 
arv uduw' vrh khmje k"z abho' ucu cpre buksv rcev' vn,hi 
kv gs a,vt rtuhv kchtv dw abho' ubatv: c, c,utk npsi 
tro tju, kci/ ufh gshhi kt bf,c avht c, c,utk utju, 
kci unpsi tro' tkt kvdhs acjv' avh,v c, rag utju, rag 
uneunv tbah rag' ukt knsv nngahvo: npsi tro/ gk ao 
aabh tro vhu' tro bvrho utro mucv' eurt tu,u psi' kaui 
mns cer' ,rduo' psi ,urhi' uha pu,rhi psi tro fnu asv 
tro' ackaui hangtk eurhi kasv psi: )ft( uhg,r/ vrcv 

:w«�g§v�iÎz�̀  ci¬¦lFd m−�d�x§a�̀  m®�d�x§a�̀ Îo¤A w−�g§v�i zŸ ¬c§lF «Y d¤N² �̀ �e hi

Æ l�`Ez§AÎz©A dÀ�w§a�xÎz�` FÝ�g�w§A d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤AÆ w�g§v�i i³�d�i�e k
xÆ�Y§r�I�e `k :d«�X�`§l F ¬l i−�O�x� «̀�d o¬ ¨a¨l zF²g�` m® �x�` o−�C©R�n i½�O�x�`«�d
d½ �eŸd�i Æ Fl x�z³¨r�I�e `e®�d d−�x�w£r i¬¦M F½Y�W�` g©kŸ´p§l Æ d�eŸdi«©l w³�g§v�i
x�n`ŸÝ�e D½Ä�x�w§A Æ mi�p̈A�d E ³v£vŸ «x�z�I�e ak :F «Y�W�` d ¬�w§a�x x�d−�Y�e
d¹ �eŸd�i x�n Ÿ̀Æ I�e bk :d« �eŸd�iÎz�` W ¬Ÿx�c¦l K¤l−�Y�e i¦kŸ®p�` d− �G d�O¬ ¨l o½¥MÎm�`
Æ mŸ`§lE Ec® �x¨R�i K�i−©r�O�n mi½�O� §̀l í �p�WE K½ �p�h¦a§A [Æ m�iFb ‡w] miib i³ �p�W DÀ¨l
d¬ �P�d�e z�c® ¤l̈l �di−�n�i E ¬̀ §l�n�I�e ck :xi«¦r̈v cŸ ¬a£r«�i a−�x�e u½�n�`« �i mŸ ´̀ §l�n
x®r̈Ÿ�y z�x́�C� §̀M F −NªM i½ �pFn�c�` Æ oFW`�x«�d `³¥v�I�e dk :D« �p�h¦a§A m−�nFz
a ´�w£r«©A Æ z�fÆ�gŸ` F ³c�i�e eiÀ�g�` `́¨v�i oº¥kÎi�x�g«�`�e ek :e«Ÿ�y¥r F −n�W E ¬̀ �x�w�I�e
:m«�zŸ̀  z�c¬ ¤l§A d− �p�W mi¬�X�WÎo¤A w² �g§v�i�e a Ÿ ®w£r«�i F −n�W `¬�x�w�I�e e½Ÿ�y¥r
Æ aŸw£r«�i�e d® �cŸ�y Wí�` c�i−©v ©r¬�cŸi Wi² �̀  eÀŸ�y¥r i´�d�i�e mi½�x¨r�P�d Æ El�C�b�I« �e fk

ei®¦t§A c�í ©vÎi¦M e−Ÿ�y¥rÎz�` w² �g§v�i a¬�d�̀ « �I�e gk :mi«¦l�dŸ «̀  a−�WŸi m½�Y Wí�̀
Îo�n e² Ÿ�y¥r `Ÿ ¬a�I�e ci® �f�p aŸ −w£r«�i c�f¬ �I�e hk :a Ÿ «w£r«�iÎz�«` z¤a¬ �dŸ` d −�w§a�x�e
Îo�n Æ `�p i�p³�hi¦r§l�d aŸÀw£r« �iÎl«�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e l :s« �i¨r `E ¬d�e d−�c�V�d
:mF «c�` F −n�WÎ`�«x�w o¬ ¥MÎl©r i¦kŸ®p�` s− �ïr i¬¦M d½ �G�d Æ mŸc�`«�d mŸ ³c�̀ «�d
e½Ÿ�y¥r x�n`Ÿ´I�e al :i«¦l −L�z«�xŸk§AÎz�̀  mF²I©k d¬ �x§k�n aŸ ®w£r«�i x�n Ÿ̀−I�e `l

aŸÀw£r«�i x�n`Ÿ´I�e bl :d«�xŸk§A i−¦l d¬ �GÎd�O«¨l�e zE ®n¨l K−¥lFd i¬¦kŸp«�` d² �P�d
:a Ÿ «w£r«�i§l F −z�xŸ «k§AÎz�` xŸ ¬M�n�I�e F ®l r−©a�X�I�e mF½ I©M Æ i¦N d¨r§a³�X�d
m�w− �I�e �Y�W½ �I�e l©k`Ÿ´I�e mi½�W�c£r cí�f�pE m�g¤lμ eÀŸ�y¥r§l o´�z�p aŸºw£r« �i�e cl

Æ c©a§N�n u�x½�`¨A Æ är�x i³�d�i�e ` ek t :d«�xŸk§A�dÎz�` e−Ÿ�y¥r f¤a¬ �I�e K® ©l�I�e
w² �g§v�i K¤l̄ �I�e m® �d�x§a�` i´�ni¦A d− �i�d x¬�W�` oF½W`�x«�d á¨r�x«�d
x�n`Ÿ−I�e d½ �eŸd�i Æ ei¨l�` `³�x�I�e a :d�x«�x�B mi−�Y�W¦l§RÎK¤l«�n K¤l¬ �ni¦a�`Îl�`
u�x́�`¨A xEBμ b :Li«¤l�` x¬�nŸ` x−�W�` u�x½�`¨A oŸḱ�W d�n�i® �x§v�n ć�x�YÎl�`
Îl¨MÎz�` Æ o�Y�` ÀL£r�x�f§l «E ´L§lÎi«¦M �J® ¤k�x«¨a�`«�e −L�O¦r d¬ �i�d«� �̀e z Ÿ̀½ G�d
m¬ �d�x§a�`§l i�Y§r−©A�W�p x¬�W�` d½¨rªa�X�dÎz�` Æ i�zŸn «�w�d«�e l½� �̀d zŸv́�x�̀ «�d
½L£r�x�f§l i´�Y�z�p�e m�i½�n�X�d i´ ¥a§kF «k§M Æ L£r�x�fÎz�«` i³�zi¥A�x�d�e c :Li«¦a�̀
:u�x«�`�d i¬ �iFB lŸ −M ½L£r�x«�f§a Eḱ�x«¨A�z�d�e l® �̀ �d zŸ −v�x�`«�dÎl¨M z¬�`
i−�zŸe§v�n i½�Y�x�n�W�n Æ xŸn�W�I�e i®¦lŸw§A m−�d�x§a�` r¬�n�WÎx�W�` a�w¾¥r d

i³�W�p�` Eºl�`�W�I«�e f :x«�x�b¦A w−�g§v�i a�W¬ �I�e e [ipy] :i«�zŸxF «z�e i¬�zFT�g
i½�Y�W�̀  xŸń`¥l Æ �̀x�i i³¦M `e®�d i�zŸǵ�` x�n`Ÿ−I�e F½Y�W�`§l Æ mFw�O�d
:`e«�d d− �`�x�n z¬ ©aFhÎi«¦M d½�w§a�xÎl©r Æ mFw�O�d i³�W�p�` i�p¹�b�x�d«�iÎo¤R
mi½�Y�W¦l§R K¤ĺ�nÆ K¤lÆ�ni¦a�̀  sÀ�w�W�I�e mi½�n�I�dÆ m�W F ¬lÎEk�x«�` i ¦Ḿ iÀ�d�i�e g

ַאְבָרָהם  ַּבר  ִיְצָחק  ּתּוְלַדת  ְוִאֵּלין  יט 

ִיְצָחק  ַוֲהָוה  כ  ִיְצָחק:  ָית  אֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ַּבר ַאְרְּבִעין ְׁשִנין ַּכד ְנֵסיב ָית ִרְבָקה ַּבת 
ְּבתּוֵאל ֲאַרָּמָאה ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאָחֵתיּה ְּדָלָבן 
ֲאַרָּמָאה ֵליּה ְלִאְנּתּו: כא ְוַצִּלי ִיְצָחק ֳקָדם 
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] ניצוצות של חסידות ]

לפי תורת החסידות, אברהם עבד את ה' )בעיקר( מתוך אהבה, 
ואילו יצחק עבד )בעיקר( מתוך יראה. למעשה, גם בצורת הפנים 
לשוני  כסימן  מזה,  זה  מאד  שונים  להיות  אמורים  היו  הם  שלהם 
בתכונות האופי הרוחני שלהם. לכן, ה' עשה נס מיוחד כדי שצורת 

פניו של יצחק תהיה דומה לזו של אברהם )ראה רש"י לפסוק יט(. 

אולם, כאשר לוקחים בחשבון את העיקרון האמור, נראה ששמו 
"יצחק” פירושו צחוק ושמחה,  יצחק לא מתאים לאופי שלו.  של 

וזה לא הולם לאדם שחייו היו קודש לעבודת ה' מתוך יראה. 

בענווה,  למי שנוהג  להיות קרוב  בוחר  נאמר בחז"ל שה'  אלא, 
נז,  )ישעיה  כמו שכתוב "מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח” 

טו(. לכן, אין ספק כי מבחינה זו הפחד מה' מביא את האדם קרוב 
לבוראו, יותר מאשר אהבת ה'. כי הפחד גורם לאדם להרגיש נחות 
בעצם  השפלות,  תחושת  באמצעות  דווקא  אירוני,  ובאופן  ועניו. 
ריק  לכלי  דומה  אישיותו  הזה  כי במצב  ראוי,  עצמו  עושה  האדם 

שה' יכול 'לשכון’ בו. 

כי דווקא  יצחק שהצטיין ביראת ה' נקרא על שם הצחוק,  לכן 
קרובה,  בצורה  הבורא  עם  מאוחד  שיהיה  לכך  גרמה  היראה 
באמצעות  שמושגת  בהתאחדות  מאשר  יותר,  ושלימה  שמחה 

אהבה בלבד.  

)על פי לקוטי שיחות חלק ל, עמ' 103 ואילך; חלק כ עמ' 116 ואילך(



האם גם יצחק היה עקר? )פסוק כא( 
מדרש הגדול: למעשה, גם יצחק לא היה יכול להוליד ילדים. 
הדבר נרמז בתורה בפסוק כא, שבו המילה "]כי עקרה[ היא” לא 
כתובה בצורה הרגילה - "היא” )ביו"ד(, אלא "הוא” )בוא"ו(, כך 

שאפשר לקרוא גם: "הוא” לא היה יכול להוליד ילדים. 

מה היתה הסיבה ש"ויתרוצצו הבנים בקרבה”? 
)פסוק כב( 

רש"י: כאשר רבקה עברה ליד פתחי הישיבות של שם ועבר, 

●

●

יעקב היה רץ ומתאמץ לצאת. ואילו כשהיא עברה ליד פתחי 
בתי עבודה זרה, עשו היה רץ ומתאמץ לצאת )ראה 'סוף מעשה’(. 

כיצד רבקה ביררה על ההריון שלה? )פסוק כב( 
ברוח  לה  גילה  והוא  שם  של  לישיבה  הלכה  היא  רש"י: 

הקודש מה עתיד להתרחש )רש"י לפסוקים כב-כג(. 

ולא את אברהם?  טור הארוך: למה רבקה שאלה את שם 
יתכן שהיא לא רצתה לצער את אברהם עם המידע הבלתי רצוי 

שיש לה הריון מסובך. 

●

uvpmhr c,pkv: uhg,r ku/ b,pmr ub,phhx ub,p,v ku/ utunr 
tbh' fk kaui g,r' kaui vpmrv urcuh vut' ufi ug,r gbi 
veyur,1' nrch, gkhh, vgai/ ufi vg,r,o gkh scrhfo2' ufi 
ubg,ru, baheu, aubt3' sunu, knrucu, uvbo knat' tberhar"t 

ckg"z: kbfj ta,u/ zv guns czuh, zu un,pkk' uzu guns, 
czuh, zu un,pkk,: uhg,r ku/ ku ukt kv' athi sunv ,pk, 
mshe ci mshe k,pk, mshe ci rag4' kphfl ku ukt kv: 
)fc( uh,rummu/ gk frjl vnert vzv tunr surabh' ax,o 

ם ח נ מ ת  ר ו ת

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש
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ְוַקֵּבל  ִהיא  ֲעָקָרה  ֲאֵרי  ִאְּתֵתיּה  ָלֳקֵבל  ְיָי 

ִאְּתֵתיּה:  ִרְבָקה  ְוַעִּדיַאת  ְיָי  ְצלֹוֵתיּה 

ֵּכן  ַוֲאֶמֶרת ִאם  ִּבְמָעָהא  ְּבַנָּיא  כב ְוַדֲחִקין 

1�1 / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx כה:כא-כב

:w«�g§v�iÎz�̀  ci¬¦lFd m−�d�x§a�̀  m®�d�x§a�̀ Îo¤A w−�g§v�i zŸ ¬c§lF «Y d¤N² �̀ �e hi

Æ l�`Ez§AÎz©A dÀ�w§a�xÎz�` FÝ�g�w§A d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤AÆ w�g§v�i i³�d�i�e k
xÆ�Y§r�I�e `k :d«�X�`§l F ¬l i−�O�x�`«�d o¬ ¨a¨l zF²g�` m® �x�` o−�C©R�n i½�O�x�`«�d
d½ �eŸd�i Æ Fl x�z³¨r�I�e `e®�d d−�x�w£r i¬¦M F½Y�W�` g©kŸ´p§l Æ d�eŸdi«©l w³�g§v�i
x�n`ŸÝ�e D½Ä�x�w§A Æ mi�p¨A�d E ³v£vŸ «x�z�I�e ak :F «Y�W�` d ¬�w§a�x x�d−�Y�e
d¹ �eŸd�i x�n Ÿ̀Æ I�e bk :d« �eŸd�iÎz�` W ¬Ÿx�c¦l K¤l−�Y�e i¦kŸ®p�` d− �G d�O¬ ¨l o½¥MÎm�`
Æ mŸ`§lE Ec® �x¨R�i K�i−©r�O�n mi½�O�`§l í �p�WE K½ �p�h¦a§A [Æ m�iFb ‡w] miib i³ �p�W DÀ¨l
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e½Ÿ�y¥r x�n`Ÿ´I�e al :i«¦l −L�z«�xŸk§AÎz�̀  mF²I©k d¬ �x§k�n aŸ ®w£r«�i x�n Ÿ̀−I�e `l

aŸÀw£r«�i x�n`Ÿ´I�e bl :d«�xŸk§A i−¦l d¬ �GÎd�O«¨l�e zE ®n¨l K−¥lFd i¬¦kŸp«�` d² �P�d
:a Ÿ «w£r«�i§l F −z�xŸ «k§AÎz�` xŸ ¬M�n�I�e F ®l r−©a�X�I�e mF½ I©M Æ i¦N d¨r§a³�X�d
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:u�x«�`�d i¬ �iFB lŸ −M ½L£r�x«�f§a Eḱ�x«¨A�z�d�e l® �̀ �d zŸ −v�x�`«�dÎl¨M z¬�`
i−�zŸe§v�n i½�Y�x�n�W�n Æ xŸn�W�I�e i®¦lŸw§A m−�d�x§a�` r¬�n�WÎx�W�` a�w¾¥r d

i³�W�p�` Eºl�`�W�I«�e f :x«�x�b¦A w−�g§v�i a�W¬ �I�e e [ipy] :i«�zŸxF «z�e i¬�zFT�g
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ביטחון של יצחק )פסוק כא(
היא"  עקרה  כי  אשתו  לנוכח  לה'  יצחק  "ויעתר  בתורה:  נאמר 
)פסוק כא(. כלומר, יצחק עמד בפינת החדר, מול אשתו, והתפלל על 

עקרותה. נשאלת השאלה: איך יצחק ידע כי עקרה "היא", שהיא 
העקרה, אולי אי היכולת שלהם להביא ילדים היא בכלל בגללו?*

אפשר לומר, שיצחק היה בטוח ביכולת שלו להביא ילדים, כי ה' 
הבטיח במפורש לאברהם )לעיל כא, יב( "כי ביצחק יקרא לך זרע". 

זכה  יעקב  שגם  מצינו  כי  מספק,  אינו  הזה  ההסבר  אולם, 
להבטחה מה' שיהיו לו ילדים )להלן לב, יג(, ובכל זאת, הוא התפלל 
יא(.   פסוק  שם,  רש"י  )ראה  החטא  בגלל  תתבטל  לא  שההבטחה  לה' 
בקיום  שתפגע  עבירה  עבר  הוא  אולי  חשש  יצחק  שגם  ובוודאי 

ההבטחה של ה' כלפיו. 

הביאור 
יצחק היה בטוח שהוא לא חטא, לכן, היה ברור לו שההבטחה 
"כיון שלא  כו(:  )בפסוק  כותב  רש"י  להתקיים.  צריכה  אליו  ה'  של 
נתעברה, ידע שהיא עקרה והתפלל עליה, ושפחה לא רצה לישא 
עולה  להיות  המוריה  בהר  שנתקדש  לפי  עשה[,  שאברהם  ]כפי 

תמימה". כלומר, יצחק ידע שהוא עולה תמימה )כפי שה' אמר לו ❧
במפורש, רש"י להלן כו, ב(, לכן היה בטוח שה' שומר אותו מחטא. 
וזה נתן לו ביטחון שאי היכולת ללדת ילדים, למרות שהדבר הובטח 

לו על ידי ה', איננה בגללו.   
)על פי שיחת שבת פרשת תולדות, תשמ"ח( 

מדוע ביקשה רבקה את עצתו של שם? )כב( 
לה  שיסביר  כדי  שם  של  לישיבה  הלכה  שרבקה  כותב,  רש"י 

מדוע "הבנים מתרוצצים בקרבה". 

יש להבין: 1( למה היא הרחיקה עד שם, ולא שאלה את בעלה, 
הלכה  שהיא  כותב  רש"י  למה   )2 אברהם?  חמיה,  את  או  יצחק, 

ל"שם", הרי הישיבה הזו היתה "של שם ועבר"?

הביאור 

הלכה  היא  כלומר,  ה'".  את  לדרש  "ותלך  )כב(:  בפסוק  נאמר 
לשאול מישהו. מכאן, שהיא לא שאלה את יצחק שהיה עמה בבית 

או את אברהם שגר גם באותו מקום, אלא הלכה לאדם אחר. 

❧

* ]המדרש הגדול מסביר, שבאמת גם יצחק לא היה מסוגל להביא ילדים. לכן כתוב "כי עקרה הוא”, שגם הוא היה עקר. אולם רש"י אינו מקבל זאת. כי ברמת 
הפשט, המילים מתפרשות בדרך כלל כפי שהם נקראות )היא( ולא כפי שהם נכתבות )הוא( )ראה לקוטי שיחות חלק ה, עמ' 114, הערה 18(.[ 

1 יחזקאל ח, יא    2 שם לה, יג    3 משלי כז, ו    4 יבמות סד.



nv vht rmhmv zu' uf,c to fi knv zv tbfh/ rcu,hbu srauvu 
kaui rhmv' favh,v gucr, gk p,jh ,urv ak ao ugcr' hgec 
r. unprfx kmt,' gucr, gk p,jh g"t' gau nprfx kmt,/ 
scr tjr' n,rummho zv go zv' unrhcho cbjk, abh guknu,: 
u,tnr to fi/ dsuk mgr vgcur: knv zv tbfh/ n,tuv 
un,pkk, gk vrhui: u,kl ksrua/ kch, nsrau ak ao: ksrua 
t, vw/ ahdhs kv nv ,vt cxupv: )fd( uhtnr vw kv/ gk hsh 
akhj' kao btnr cruj vesa' uvut tnr kv: abh duho ccybl/ 
dhho f,hc fnu )vnu( dtho' tku tbyubhbux urch' akt pxeu 

ngk aukjbo kt mbui ukt jzr,' kt chnu, vjnv ukt chnu, 
vdanho: uabh ktnho/ thi ktuo tkt nkfu,: nnghl hprsu/ 
ni vngho vo bprsho' zv kragu uzv k,unu: nkto htn./ kt 
hauu cdsukv' fazv eo zv bupk' ufi vut tunr tnktv vjrcv1' 
kt b,nktv mur tkt njrcbv ak hruakho: )fs( uhnktu hnhv/ 
tck c,nr f,hc uhvh cg, ks,v/ akt nktu hnhv' fh kzw jsaho 
hks,o: uvbv ,uno/ jxr/ uc,nr ,tunho nkt' kph aabhvo 
msheho' tck fti tjs mshe utjs rag: )fv( tsnubh/ xhni 
vut ahvt aupl snho2: fku ftsr, agr/ nkt agr fykh, 

למה היא העדיפה לפנות לאדם אחר? 

בגלל אחת משתי סיבות: 1( היא אכן בקשה את עצתם תחילה, 
אבל הם לא סיפקו לה מענה. לכן פנתה לבקש עצה משם. עם זאת, 

רש"י לא מזכיר את הנקודה הזו, כיון שהדבר לא נרמז בתורה. 

הרבה  כך  כל  אחרי  אותם.  להדאיג  רצתה  לא  יתכן שרבקה   )2
מצטערים  היו  ואברהם  יצחק  להריון,  לכניסתה  המתנה  שנות 
לשמוע שההריון אינו כשורה. "הבנים מתרוצצים בקרבה" וגורמים 
לה חוסר מנוחה, עד שהיא אומרת "למה זה אנכי" )פסוק כב(, כלומר, 

שיש בה חרטה על הרצון ללדת. 

יתר על כן: הידיעה על הסיבוך בהריון היתה מעמידה את יצחק 
ואברהם בסוג של ניסיון, בתמיהה על ההנהגה של הקב"ה: בתחילה 
רבקה לא נכנסה להריון. אחר כך, ה' נענה לתפילה של יצחק והיא 
זה  והיא צועקת "למה  והנה עתה ההריון מסתבך,  נכנסה להריון. 

אנכי". 

לתמוה  ואברהם  ליצחק  לגרום  היה  עלול  הזה  שהמצב  כמובן, 
על הנהגת ה', שעד שסוף סוף ההריון התאפשר, הוא מסתבך והיא 

מתחרטת עליו לגמרי. 

המצב דומה לתמיהה של אברהם בעקידה, שבתחילה ה' אמר 
יצחק,  את  לשחוט  אמר  כך  ואחר  זרע",  לך  יקרא  ביצחק  "כי  לו 
כוונת  על  שם  תמה  ואברהם  מהמזבח.  אותו  להוריד  אמר  ובסוף 
שלא  כדי  ובכן,  ידעתי(.  אתה  כי  ד"ה  יב  כב,  לעיל  )רש"י  הקב"ה  דברי 

לעקידה,  בדומה  אמונה  של  בניסיון  ואברהם  יצחק  את  להעמיד 
רבקה העדיפה לפנות למישהו אחר ולבקש את עצתו.  
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Æ mŸ`§lE Ec® �x¨R�i K�i−©r�O�n mi½�O� §̀l í �p�WE K½ �p�h¦a§A [Æ m�iFb ‡w] miib i³ �p�W DÀ¨l
d¬ �P�d�e z�c® ¤l̈l �di−�n�i E ¬̀ §l�n�I�e ck :xi«¦r̈v cŸ ¬a£r«�i a−�x�e u½�n�`« �i mŸ ´̀ §l�n
x®r̈Ÿ�y z�x́�C� §̀M F −NªM i½ �pFn�c�` Æ oFW`�x«�d `³¥v�I�e dk :D« �p�h¦a§A m−�nFz
a ´�w£r«©A Æ z�fÆ�gŸ` F ³c�i�e eiÀ�g�` `́¨v�i oº¥kÎi�x�g«�`�e ek :e«Ÿ�y¥r F −n�W E ¬̀ �x�w�I�e
:m«�zŸ̀  z�c¬ ¤l§A d− �p�W mi¬�X�WÎo¤A w² �g§v�i�e a Ÿ ®w£r«�i F −n�W `¬�x�w�I�e e½Ÿ�y¥r
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mi½�Y�W¦l§R K¤ĺ�nÆ K¤lÆ�ni¦a�̀  sÀ�w�W�I�e mi½�n�I�dÆ m�W F ¬lÎEk�x«�` i ¦Ḿ iÀ�d�i�e g

ְלָמא ְדַנן ֲאָנא ַוֲאָזַלת ְלִמְתַּבע אּוְלַפן ִמן 
ַעְמִמין  ְּתֵרין  ַלּה  ְיָי  ַוֲאַמר  כג  ְיָי:  ֳקָדם 
ְּבֵמַעְיִכי ְוַתְרֵּתין ַמְלְּכָון ִמֵּמַעְיִכי ִיְתָּפְרָׁשן 
ִיְׁשַּתְעֵּבד  ְוַרָּבא  ִיְתֵקף  ִמַּמְלכּו  ּוַמְלכּו 
יֹוָמָהא ְלֵמיָלד ְוָהא  ּוְׁשִלימּו  ִלְזֵעיָרא: כד 
ְתיּוִמין ִּבְמָעָהא: כה ּוְנַפק ַקְדָמָאה ִסּמֹוק 
ְׁשֵמיּה  ּוְקרֹו  ִּדְׂשָער  )ִּכְכָלן(  ִּכְגִלים  ֻּכֵּליּה 
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] סוף מעשה ]

כבר  טבעו,  שמעצם  בן  היה  אבינו,  שליצחק  יתכן  איך 
בעודו ברחם אמו, היתה לו נטייה לעבודת אלילים? )ראה רש"י 

לפסוק כב( 

כדי  לרע,  טבעית  נטייה  עם  אדם  בורא  ה'  לפעמים  אלא, 
בתוכו  תתעורר  עליהם.  ויתגבר  קשים  נסיונות  עם  שיתמודד 
תאווה לדבר רע, ובכל זאת הוא יעצור עצמו כדי שלא להתנתק 
חלילה מה'. ואכן, העובדה שהוא בעל נטייה טבעית לרע, אינה 
מכריחה אותו להיות רשע )שהרי ניתנה לו בחירה חופשית(. 
אלא אדרבה, הסיבה שניתנה לו כזו נטייה, היא כדי להתמודד 
מול הניסיון ולהתגבר עליו. לכן היתה לעשו נטיה טבעית לרע, 

כדי שהוא יצטיין בעבודת ה' של 'דיכוי’ היצר הרע. 

אנחנו  זאת  בכל  שלו,  במשימה  כשל  עשו  שלמעשה  ואף 
יכולים ללמוד מעשו שאם יש לאדם רצון עז לעשות משהו רע, 

זה אומר שהשליחות האלוקית שלו היא להתגבר על יצריו. 

)על פי לקוטי שיחות חלק כ, עמ' 108 ואילך( 

1 יחזקאל כו, ב    2 ב''ר סג, ח    



איך עשו היה צד? )פסוק כז( 
הוא ידע איך לצוד ולרמות את אביו בפיו. הוא היה  רש"י: 
שואל את יצחק: "אבא, איך מעשרים את המלח ואת התבן?” 

והדבר גרם לאביו לחשוב שהוא מקפיד על קיום המצוות. 

מזרחי: למה רש"י לא פירש את המושג "צד”, כפשוטו, היינו 
צד חיות? כי לרש"י היה קשה מה הסיבה לכפל הלשון בפסוק 
"ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה”. הרי שני הביטויים הללו 
לכפול  צריכה  אינה  התורה  כן,  ואם  זהה  משמעות  בעלי  הם 

למשהו ● מתייחס  בטח  ציד”  ש"יודע  למד  רש"י  מכך  אותם? 
שונה מצידת חיות, והיינו היכולת שלו לצוד אחרים בפיו. 

השאלה של עשו איך מעשרים מלח ותבן היתה רמאות, כי 
לאמיתו של דבר, על פי ההלכה אין חובה להפריש מעשר ממלח 
ותבן )שהרי מפרישים מעשר רק מתוצרת חקלאית(. הדבר גרם 
ליצחק לחשוב שעשו מקפיד במיוחד על קיום מצוות, מעבר 
לחוב ההלכתי, והוא מפריש מעשר אפילו במקרה שאין חובה 

לעשות זאת. 

לאן היא הלכה לשאול? 

לחם  הביא  שלם,  מלך  צדק,  "מלכי  לכן  קודם  אומרת  התורה 
ויין, והוא כהן לאל עליון" )יד, יח(. ורש"י מסביר שמלכי צדק הוא 
בעצם שם. מכאן, ששם היה כהן לא-ל עליון, אדם שקרוב במיוחד 

לשכינה.

לכן, כשרבקה חיפשה מישהו שאצלו אפשר "לדרוש את ה'", 
שם.  היתה  ביותר  הטובה  הבחירה  לשכינה,  במיוחד  שקרוב  אדם 
לכן, היא גם הלכה דוקא אליו, ולא לעבר, כי היא לא באה ללמוד 
יותר שם  זה התאים  ולצורך  ה'",  "לדרוש את  תורה אצלם, אלא 

שהיה כהן לא-ל עליון. 
)על פי שיחת שבת פרשת תולדות תשמ"ח( 

הקושי של רש"י )פסוק כז( 
יודע ציד  "ויהי עשו איש  הקושי של רש"י הוא: כתוב בפסוק 
ולא  ציד",  יודע  שדה  "איש  להיות  צריך  היה  הסדר  שדה".  איש 
"יודע ציד איש שדה", כי אדם יוצא תחילה לשדה ואחר כך מתחיל 
בתוך הבית,  לצוד. לכן, רש"י למד שמדובר ב"צידה" שהתרחשה 

לפני שיצא ל"שדה". מהי? "לצוד ולרמות את אביו בפיו". 

השאלה המטעה של עשו 

במצוות,  מדקדק  של  רושם  שעשה  בכך  אביו  את  רימה  עשו 
ושאל: "היאך מעשרין את המלח ואת התבן"?

❧

ak mnr vnktv agr' pkuehr"t ckg"z: uhertu anu gau/ 
vfk ertu ku fi' kph avhv bgav ubdnr cagru fci abho 
vrcv: )fu( utjrh fi hmt tjhu uduw/ ang,h nsra tdsv 
vsurau kph pauyu' cshi vhv tujz cu kgfcu' hgec bumr nyhpv 
rtaubv ugau ni vabhhv' mt ukns napupr, aphv emrv' ,i 
cv a,h tcbho zu ,j, zu' vbfbx, rtaubv ,mt tjrubv' 
uvbfbx, tjrubv ,mt rtaubv' bnmt gau vbumr ctjrubv hmt 
rtaui' uhgec abumr rtaubv hmt tjrui' uhgec ct kgfcu ahvt 
rtaui kkhsv frtaui khmhrv' uhpyur t, rjnv' uhyuk t, 
vcfurv ni vshi: cgec gau/ xhni athi zv nxphe kdnur 
nkfu,u gs azv guns ubuykv vhnbu: uhert anu hgec/ 
vec"v' )tnr' t,o erh,ui kcfurfo ao' t; tbh tert kcbh 

cfurh ao' vst vut sf,hc uhert anu hgec(/ scr tjr tchu 
ert ku hgec gk ao tjhz, vgec: ci aaho abv/ hw abho 
nabatv gs abgah, c, h"d abv urtuhv kvrhui' uhw abho 
vkku' mpv uvn,hi kv' fnu agav tchu karv' fhui akt 
b,gcrv' hsg avht gerv uv,pkk gkhv' uapjv kt rmv khat' 
kph ab,esa cvr vnurhv kvhu, gukv ,nhnv: )fz( uhdsku 
vbgrho uhvh gau/ fk zni avhu eybho kt vhu bfrho 
cngahvo' uthi tso nsese cvo nv yhco' fhui abgau cbh 
h"d abv' zv phra kc,h nsrau, uzv phra kgcus, tkhkho3: 
husg mhs/ kmus ukrnu, t, tchu cphu' uautku' tct vhtl 
ngarhi t, vnkj ut, v,ci' fxcur tchu avut nsese cnmu,: 
tha asv/ fnangu' tso cyk' umusv cea,u jhu, ugupu,: 
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ִויֵדיּה  ֲאחּוִהי  ְנַפק  ֵּכן  ּוָבַתר  כו  ֵעָׂשו: 
ֲאִחיָדא ְּבִעְקָבא ְדֵעָׂשו ּוְקָרא ְׁשֵמיּה ַיֲעקֹב 
ְיֵליַדת ַיְתהֹון:  ְוִיְצָחק ַּבר ִׁשִּתין ְׁשִנין ַּכד 
ְּגַבר  ֵעָׂשו  ַוֲהָוה  עּוֵליַמָּיא  ּוְרִביאּו  כז 
ְּגַבר  ְוַיֲעקֹב  ְלַחְקָלא  ָנֵפיק  ְּגַבר  ַנְחִׁשיְרַכן 
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:w«�g§v�iÎz�̀  ci¬¦lFd m−�d�x§a�̀  m®�d�x§a�̀ Îo¤A w−�g§v�i zŸ ¬c§lF «Y d¤N² �̀ �e hi

Æ l�`Ez§AÎz©A dÀ�w§a�xÎz�` FÝ�g�w§A d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤AÆ w�g§v�i i³�d�i�e k
xÆ�Y§r�I�e `k :d«�X�`§l F ¬l i−�O�x�`«�d o¬ ¨a¨l zF²g�` m® �x�` o−�C©R�n i½�O�x�`«�d
d½ �eŸd�i Æ Fl x�z³¨r�I�e `e®�d d−�x�w£r i¬¦M F½Y�W�` g©kŸ´p§l Æ d�eŸdi«©l w³�g§v�i
x�n`ŸÝ�e D½Ä�x�w§A Æ mi�p¨A�d E ³v£vŸ «x�z�I�e ak :F «Y�W�` d ¬�w§a�x x�d−�Y�e
d¹ �eŸd�i x�n`ŸÆ I�e bk :d« �eŸd�iÎz�` W ¬Ÿx�c¦l K¤l−�Y�e i¦kŸ®p�` d− �G d�O¬ ¨l o½¥MÎm�`
Æ mŸ`§lE Ec® �ẍR�i K�i−©r�O�n mi½�O�`§l í �p�WE K½ �p�h¦a§A [Æ m�iFb ‡w] miib i³ �p�W DÀ¨l
d¬ �P�d�e z�c® ¤l̈l �di−�n�i E ¬̀ §l�n�I�e ck :xi«¦r̈v cŸ ¬a£r«�i a−�x�e u½�n� «̀ �i mŸ ´̀ §l�n
x®r̈Ÿ�y z�x́�C� §̀M F −NªM i½ �pFn�c�` Æ oFW`�x«�d `³¥v�I�e dk :D« �p�h¦a§A m−�nFz
a ´�w£r«©A Æ z�fÆ�gŸ` F ³c�i�e eiÀ�g�` `́¨v�i oº¥kÎi�x�g«�`�e ek :e«Ÿ�y¥r F −n�W E ¬̀ �x�w�I�e
:m«�zŸ̀  z�c¬ ¤l§A d− �p�W mi¬�X�WÎo¤A w² �g§v�i�e a Ÿ ®w£r«�i F −n�W `¬�x�w�I�e e½Ÿ�y¥r
Æ aŸw£r«�i�e d® �cŸ�y Wí�` c�i−©v ©r¬�cŸi Wi² �̀  eÀŸ�y¥r i´�d�i�e mi½�x¨r�P�d Æ El�C�b�I« �e fk

ei®¦t§A c�i´ ©vÎi¦M e−Ÿ�y¥rÎz�` w² �g§v�i a¬�d�̀ « �I�e gk :mi«¦l�dŸ «̀  a−�WŸi m½�Y Wí�̀
Îo�n e² Ÿ�y¥r `Ÿ ¬a�I�e ci® �f�p aŸ −w£r«�i c�f¬ �I�e hk :a Ÿ «w£r«�iÎz�«` z¤a¬ �dŸ` d −�w§a�x�e
Îo�n Æ `�p i�p³�hi¦r§l�d aŸÀw£r« �iÎl«�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e l :s« �i¨r `E ¬d�e d−�c�V�d
:mF «c�` F −n�WÎ`�«x�w o¬ ¥MÎl©r i¦kŸ®p�` s− �ïr i¬¦M d½ �G�d Æ mŸc�`«�d mŸ ³c�̀ «�d
e½Ÿ�y¥r x�n`Ÿ´I�e al :i«¦l −L�z«�xŸk§AÎz�̀  mF²I©k d¬ �x§k�n aŸ ®w£r«�i x�n Ÿ̀−I�e `l

aŸÀw£r«�i x�n`Ÿ´I�e bl :d«�xŸk§A i−¦l d¬ �GÎd�O«¨l�e zE ®n¨l K−¥lFd i¬¦kŸp«�` d² �P�d
:a Ÿ «w£r«�i§l F −z�xŸ «k§AÎz�` xŸ ¬M�n�I�e F ®l r−©a�X�I�e mF½ I©M Æ i¦N d¨r§a³�X�d
m�w− �I�e �Y�W½ �I�e l©k`Ÿ´I�e mi½�W�c£r cí�f�pE m�g¤lμ eÀŸ�y¥r§l o´�z�p aŸºw£r« �i�e cl

Æ c©a§N�n u�x½�`¨A Æ är�x i³�d�i�e ` ek t :d«�xŸk§A�dÎz�` e−Ÿ�y¥r f¤a¬ �I�e K® ©l�I�e
w² �g§v�i K¤l̄ �I�e m® �d�x§a�` i´�ni¦A d− �i�d x¬�W�` oF½W`�x«�d á¨r�x«�d
x�n`Ÿ−I�e d½ �eŸd�i Æ ei¨l�` `³�x�I�e a :d�x«�x�B mi−�Y�W¦l§RÎK¤l«�n K¤l¬ �ni¦a�`Îl�`
u�x́�`¨A xEBμ b :Li«¤l�` x¬�nŸ` x−�W�` u�x½�`¨A oŸḱ�W d�n�i® �x§v�n ć�x�YÎl�`
Îl¨MÎz�` Æ o�Y�` ÀL£r�x�f§l «E ´L§lÎi«¦M �J® ¤k�x«¨a�`«�e −L�O¦r d¬ �i�d«� �̀e z Ÿ̀½ G�d
m¬ �d�x§a�`§l i�Y§r−©A�W�p x¬�W�` d½¨rªa�X�dÎz�` Æ i�zŸn «�w�d«�e l½� �̀d zŸv́�x�̀ «�d
½L£r�x�f§l i´�Y�z�p�e m�i½�n�X�d i´ ¥a§kF «k§M Æ L£r�x�fÎz�«` i³�zi¥A�x�d�e c :Li«¦a�̀
:u�x«�`�d i¬ �iFB lŸ −M ½L£r�x«�f§a Eḱ�x«¨A�z�d�e l® �̀ �d zŸ −v�x�`«�dÎl¨M z¬�`
i−�zŸe§v�n i½�Y�x�n�W�n Æ xŸn�W�I�e i®¦lŸw§A m−�d�x§a�` r¬�n�WÎx�W�` a�w¾¥r d

i³�W�p�` Eºl�`�W�I«�e f :x«�x�b¦A w−�g§v�i a�W¬ �I�e e [ipy] :i«�zŸxF «z�e i¬�zFT�g
i½�Y�W�̀  xŸń`¥l Æ �̀x�i i³¦M `e®�d i�zŸǵ�` x�n`Ÿ−I�e F½Y�W�`§l Æ mFw�O�d
:`e«�d d− �`�x�n z¬ ©aFhÎi«¦M d½�w§a�xÎl©r Æ mFw�O�d i³�W�p�` i�p¹�b�x�d«�iÎo¤R
mi½�Y�W¦l§R K¤ĺ�nÆ K¤lÆ�ni¦a�̀  sÀ�w�W�I�e mi½�n�I�dÆ m�W F ¬lÎEk�x«�` i ¦Ḿ iÀ�d�i�e g

3 תנחומא תצא ד



להפריש  איך  מהשאלה  כתוצאה  לכאורה,  לדוד:  משכיל 
שלא  הארץ  עם  של  רושם  עשה  עשו  ותבן,  ממלח  מעשר 
מתוצרת  רק  מעשר  שמפרישים  הבסיסית  ההלכה  את  יודע 

חקלאית. 
מפריש  שאני  ]"כיון  שאל:  בעצם  שעשו  לומר  חייבים  לכן, 

פי  והתבן כהידור מיוחד, לא כחובה על  את המעשר מהמלח 
שינוי  ידי  על  לדבר  וסימן  היכר  לעשות  עלי  כנראה  ההלכה, 

מסוים בתהליך ההפרשה”. 

ברטנורה: עשו לא שאל איך להפריש מעשר, כיון שהתשובה 
לשאלה הזו ברורה: פשוט לוקחים עשרה אחוזים מהתוצרת. 

,o/ thbu ceh cfk tkv' tkt fkcu fi phu/ nh athbu jrh; krnu, 
eruh ,o: hac tvkho/ tvku ak ao utvku ak gcr: )fj( cphu/ 
f,rdunu cphu ak hmje/ unsrau' cphu ak gau' avhv ms tu,u 
unrnvu cscrhu: )fy( uhzs/ kaui chauk f,rdunu: uvut gh;/ 
crmhjv1' fnv s,hnt fh ghpv bpah kvurdho2: )k( vkghybh/ 
tp,j ph uapul vrcv k,ufv' fnu aabhbu' thi tucxhi t, 
vdnk tck nkghyhi tu,u: ni vtsuo vtsuo/ gsaho tsunu,' 

utu,u vhuo n, tcrvo' akt hrtv t, gau ci cbu humt k,rcu, 
rgv' uthi zu ahcv yucv avcyhju vec"v' kphfl emr vec"v 
vw abho nabu,hu' ahmje jh e"p abv' uzv eg"v abv' uchak 
hgec gsaho kvcru, t, vtck' uknv gsaho asunu, kdkdk' 
avtcku, dkdk vjuzr cguko/ )ugus nv gsaho thi kvo pv' fl 
vtck thi ku pv' atxur kscr' ukphfl vnbvd kvcru, t, 
vtck c,jk, ntfku chmho' avo gdukho uthi kvo pv' fl tck 

הציג  שעשו  יתכן  כיצד  לדוד(,  )משכיל  המפרשים  שואלים 
שאלה כזו, היא מסמלת "בורות" ולא "דקדוק במצוות", כי מלח 

ותבן פטורים ממעשר? 

עונים המפרשים, שעשו התכוון לרמוז לאביו שהוא מהדר יותר 
מדרישות ההלכה, ומפריש מעשר גם מרכוש הפטור ממעשר.

את  מעשרין  "היאך   — השאלה  של  הפשוט  הפירוש  אולם, 
המלח ואת התבן" הוא, שעשו חשב שהם כן חייבים במעשר, והוא 

רק שאל כיצד עושים זאת. 

ובכלל, אם הכוונה של עשו היתה כדברי המפרשים, שהוא רצה 
טען  שעשו  לומר  צריך  היה  רש"י  ההלכה,  לדרישות  מעבר  לתת 

שהוא 'מהדר במצוות', ולא שהוא 'מדקדק במצוות'?

כך, שיש להבין שוב כיצד היתה ה"צידה"? 

הביאור 
מסופר לעיל, שאברהם נתן "מעשר מכל" )יד, כ(. ורש"י מפרש: 

""ויתן לו ]אברהם למלכי צדק[ מעשר מכל אשר לו". 

הרכוש  "מכל"  מעשר  נתן  אברהם  התורה,  פשט  לפי  כלומר, 
שלו ולא רק מתוצרת חקלאית. כי כנראה שהפרט הזה שמפרישים 
)ראה תורת  ניתן רק בעת מתן תורה  מעשר רק מתוצרת חקלאית, 

מנחם ל-יד, כ(. 

ניתן  יט(,  יח,  )לעיל  בניו להתנהג כמוהו  חינך את  כיון שאברהם 
)בנוסף  רכושו  מכל  מעשר  להפריש  התחנך  יצחק  שגם  לשער 
כו,  לעיל  חקלאית  מתוצרת  מעשר  הפריש  שהוא  בתורה  למפורש 
ורש"י שם(. ברוח זו, יצחק חינך גם את יעקב ועשו לתת מעשר  יב 

מכל השייך להם. 

לאור זה, השאלה של עשו "היאך מעשרין את המלח ואת התבן" 
היתה נכונה, כיון שבביתם נהגו להפריש מעשר מכל הרכוש, אפילו 

ממלח ותבן. 

כעת נותרנו עם השאלה של הברטנורה: מה התכוון עשו "היאך 
מהם  מפרישים  פשוט:  זה  הרי  התבן",  ואת  המלח  את  מעשרין 

עשרה אחוזים?

:w«�g§v�iÎz�̀  ci¬¦lFd m−�d�x§a�̀  m®�d�x§a�̀ Îo¤A w−�g§v�i zŸ ¬c§lF «Y d¤N² �̀ �e hi

Æ l�`Ez§AÎz©A dÀ�w§a�xÎz�` FÝ�g�w§A d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤AÆ w�g§v�i i³�d�i�e k
xÆ�Y§r�I�e `k :d«�X�`§l F ¬l i−�O�x�`«�d o¬ ¨a¨l zF²g�` m® �x�` o−�C©R�n i½�O�x�`«�d
d½ �eŸd�i Æ Fl x�z³¨r�I�e `e®�d d−�x�w£r i¬¦M F½Y�W�` g©kŸ´p§l Æ d�eŸdi«©l w³�g§v�i
x�n`ŸÝ�e D½Ä�x�w§A Æ mi�p̈A�d E ³v£vŸ «x�z�I�e ak :F «Y�W�` d ¬�w§a�x x�d−�Y�e
d¹ �eŸd�i x�n Ÿ̀Æ I�e bk :d« �eŸd�iÎz�` W ¬Ÿx�c¦l K¤l−�Y�e i¦kŸ®p�` d− �G d�O¬ ¨l o½¥MÎm�`
Æ mŸ`§lE Ec® �ẍR�i K�i−©r�O�n mi½�O� §̀l í �p�WE K½ �p�h¦a§A [Æ m�iFb ‡w] miib i³ �p�W DÀ¨l
d¬ �P�d�e z�c® ¤l̈l �di−�n�i E ¬̀ §l�n�I�e ck :xi«¦r̈v cŸ ¬a£r«�i a−�x�e u½�n�`« �i mŸ ´̀ §l�n
x®r̈Ÿ�y z�x́�C� §̀M F −NªM i½ �pFn�c�` Æ oFW`�x«�d `³¥v�I�e dk :D« �p�h¦a§A m−�nFz
a ´�w£r«©A Æ z�fÆ�gŸ` F ³c�i�e eiÀ�g�` `́¨v�i oº¥kÎi�x�g«�`�e ek :e«Ÿ�y¥r F −n�W E ¬̀ �x�w�I�e
:m«�zŸ̀  z�c¬ ¤l§A d− �p�W mi¬�X�WÎo¤A w² �g§v�i�e a Ÿ ®w£r«�i F −n�W `¬�x�w�I�e e½Ÿ�y¥r
Æ aŸw£r«�i�e d® �cŸ�y Wí�` c�i−©v ©r¬�cŸi Wi² �̀  eÀŸ�y¥r i´�d�i�e mi½�x¨r�P�d Æ El�C�b�I« �e fk

ei®¦t§A c�i´ ©vÎi¦M e−Ÿ�y¥rÎz�` w² �g§v�i a¬�d�̀ « �I�e gk :mi«¦l�dŸ «̀  a−�WŸi m½�Y Wí�̀
Îo�n e² Ÿ�y¥r `Ÿ ¬a�I�e ci® �f�p aŸ −w£r«�i c�f¬ �I�e hk :a Ÿ «w£r«�iÎz�«` z¤a¬ �dŸ` d −�w§a�x�e
Îo�n Æ `�p i�p³�hi¦r§l�d aŸÀw£r« �iÎl«�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e l :s« �i¨r `E ¬d�e d−�c�V�d
:mF «c�` F −n�WÎ`�«x�w o¬ ¥MÎl©r i¦kŸ®p�` s− �ïr i¬¦M d½ �G�d Æ mŸc�`«�d mŸ ³c�̀ «�d
e½Ÿ�y¥r x�n`Ÿ´I�e al :i«¦l −L�z«�xŸk§AÎz�̀  mF²I©k d¬ �x§k�n aŸ ®w£r«�i x�n Ÿ̀−I�e `l

aŸÀw£r«�i x�n Ÿ̀´I�e bl :d«�xŸk§A i−¦l d¬ �GÎd�O«¨l�e zE ®n¨l K−¥lFd i¬¦kŸp«�` d² �P�d
:a Ÿ «w£r«�i§l F −z�xŸ «k§AÎz�` xŸ ¬M�n�I�e F ®l r−©a�X�I�e mF½ I©M Æ i¦N d¨r§a³�X�d
m�w− �I�e �Y�W½ �I�e l©k`Ÿ´I�e mi½�W�c£r cí�f�pE m�g¤lμ eÀŸ�y¥r§l o´�z�p aŸºw£r« �i�e cl

Æ c©a§N�n u�x½�`¨A Æ är�x i³�d�i�e ` ek t :d«�xŸk§A�dÎz�` e−Ÿ�y¥r f¤a¬ �I�e K® ©l�I�e
w² �g§v�i K¤l̄ �I�e m® �d�x§a�` i´�ni¦A d− �i�d x¬�W�` oF½W`�x«�d á¨r�x«�d
x�n`Ÿ−I�e d½ �eŸd�i Æ ei¨l�` `³�x�I�e a :d�x«�x�B mi−�Y�W¦l§RÎK¤l«�n K¤l¬ �ni¦a�`Îl�`
u�x́�`¨A xEBμ b :Li«¤l�` x¬�nŸ` x−�W�` u�x½�`¨A oŸḱ�W d�n�i® �x§v�n ć�x�YÎl�`
Îl¨MÎz�` Æ o�Y�` ÀL£r�x�f§l «E ´L§lÎi«¦M �J® ¤k�x«¨a�`«�e −L�O¦r d¬ �i�d«� �̀e z Ÿ̀½ G�d
m¬ �d�x§a�`§l i�Y§r−©A�W�p x¬�W�` d½¨rªa�X�dÎz�` Æ i�zŸn «�w�d«�e l½� �̀d zŸv́�x�̀ «�d
½L£r�x�f§l i´�Y�z�p�e m�i½�n�X�d i´ ¥a§kF «k§M Æ L£r�x�fÎz�«` i³�zi¥A�x�d�e c :Li«¦a�̀
:u�x«�`�d i¬ �iFB lŸ −M ½L£r�x«�f§a Eḱ�x«¨A�z�d�e l® �̀ �d zŸ −v�x�`«�dÎl¨M z¬�`
i−�zŸe§v�n i½�Y�x�n�W�n Æ xŸn�W�I�e i®¦lŸw§A m−�d�x§a�` r¬�n�WÎx�W�` a�w¾¥r d

i³�W�p�` Eºl�`�W�I«�e f :x«�x�b¦A w−�g§v�i a�W¬ �I�e e [ipy] :i«�zŸxF «z�e i¬�zFT�g
i½�Y�W�̀  xŸń`¥l Æ �̀x�i i³¦M `e®�d i�zŸǵ�` x�n`Ÿ−I�e F½Y�W�`§l Æ mFw�O�d
:`e«�d d− �`�x�n z¬ ©aFhÎi«¦M d½�w§a�xÎl©r Æ mFw�O�d i³�W�p�` i�p¹�b�x�d«�iÎo¤R
mi½�Y�W¦l§R K¤ĺ�nÆ K¤lÆ�ni¦a�̀  sÀ�w�W�I�e mi½�n�I�dÆ m�W F ¬lÎEk�x«�` i ¦Ḿ iÀ�d�i�e g

ּוְרֵחים  כח  אּוְלָפָנא:  ֵּבית  ְמַׁשֵּמׁש  ְׁשִלים 

ָאִכיל  ֲהָוה  ִמֵּציֵדיּה  ֲאֵרי  ֵעָׂשו  ָית  ִיְצָחק 

ּוַבֵּׁשיל  כט  ַיֲעקֹב:  ָית  ְרֵחיַמת  ְוִרְבָקה 

ַחְקָלא  ִמן  ֵעָׂשו  ַוֲאָתא  ַּתְבִׁשיָלא  ַיֲעקֹב 

ְלַיֲעקֹב  ֵעָׂשו  ַוֲאַמר  ל  ְמַׁשְלֵהי:  ְוהּוא 

ָהֵדין  ִסּמֹוָקא  ִסּמֹוָקא  ִמן  ְכַען  ַאְטֵעְמִני 

hWar
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אלא: ישנו קושי מיוחד להפריש מעשר ממלח ותבן: למאכלים 
הללו יש שני מצבים: כאשר הם בפני עצמם, וכאשר הם מעורבים 

כאשר  ז((.  ה,  שמות  )ראה  בלבנים  מערבים  תבן  )וכן  תבשיל  בתוך 
הם בפני עצמם הם כמעט חסרי ערך. אבל כשמערבים אותם עם 
דברים אחרים, הם מקבלים חשיבות גדולה. המלח בפני עצמו הוא 
בסך הכל גרגרים של תבלין, אבל כשמערבים אותו בתוך תבשיל 
הוא משנה לגמרי את טעם התבשיל. כך, גם תבן, בפני עצמו הוא 
ניתן  ומים,  חול  עם  אותו  מערבים  כאשר  אבל  בהמה,  מאכל  רק 

לעשות ממנו לבנים. 

לפיכך, בניסיון להופיע כצדיק בעיני אביו, המציא עשו שאלה 
גאונית: האם הערך של המלח והתבן נמדד לפי השווי שלהם בפני 
או  זה.  במצב  שלהם  מהשווי  עשירית  לתת  יש  ובמילא  עצמם, 
שהערך שלהם נמדד לפי החשיבות שלהם כשהם מעורבים בתוך 

תבשיל או לבנים, שאז כמובן הערך שלהם גדול יותר. 

השאלה הזו היתה נוגעת בימיהם להלכה למעשה. שכן המנהג 
של אברהם בהפרשת מעשר, שאותו גם העביר לילדיו, היה — לא 
)כמו  עשירית  ממנו  ולהפריש  אותו  ולשקול  ומין  מין  כל  לקחת 
הרכוש  "מכל"  מעשר  מפריש  היה  אלא   — בימינו(  שמפרישים 
לכן,  רכושו.  כל  של  הכולל  מהשווי  מעשר  מפריש  כלומר,  שלו. 
מתעוררת השאלה, כיצד יש לחשב את שווי המלח והתבן שברכושו, 

לפי המצב העצמי שלהם או לפי המצב המעורב שלהם.

שכן,  במצות",  מדקדק  שהוא  אביו  "כסבור  כותב  רש"י  לכן, 
השאלה הזו העידה שעשו מדקדק בפרטי פרטים של המצוות.

)על פי לקוטי שיחות חלק כה, עמ' 116 ואילך( 

thi ku pv' fstnrhbi cnugs eyi3/ tck' fk akav hnho 
vrtaubho thbu nahc akuo kfk tso' ufk afi athbu autk 
c,jkv' ndw ugs zw nahc uthbu autk ufuw' cra"h hai(: 
)kt( nfrv fhuo/ f,rdunu fhuo shkvi' fhuo avut crur' fl 
nfur kh nfhrv crurv: cfr,l/ kph avgcusv ccfuru,' tnr 
hgec thi rag zv fsth aherhc kvec"v: )kc( vbv tbfh 

vukl knu,/ )n,buss, uvukf, vht vcfurv' akt ,vt fk 
g, vgcusv ccfuru,' fh acy kuh hyuk tu,v/ ugus( tnr gau 
nv yhcv ak gcusv zu' tnr ku fnv tzvru, ugubahi unh,u, 
,kuhi cv' ftu,v aabhbu4' tku vi acnh,v' a,uhh hhi uprugh 
rta' tnr' tbh vukl knu, gk hsv' to fi nv jp. kh cv: 
)ks( uhcz gau/ vghs vf,uc gk ragu achzv gcus,u ak neuo: 

ם ח נ מ ת  ר ו ת
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ְׁשֵמיּה  ְקָרא  ֵּכן  ַעל  ֲאָנא  ְמַׁשְלֵהי  ֲאֵרי 
ִּדְלֵהן  ְּכיֹום  ַזִּבין  ַיֲעקֹב  ַוֲאַמר  לא  ֱאדֹום: 
ֲאָנא  ָהא  ֵעָׂשו  ַוֲאַמר  לב  ִלי:  ְּבֵכרּוָתְך  ָית 
ְּבֵכרּוָתא:  ִלי  ְדַנן  ּוְלָמא  ִלְמָמת  ָאֵזיל 
ְוַקֵּים  ִּדְלֵהן  ְּכיֹום  ִלי  ַקֵּים  ַיֲעקֹב  לג ַוֲאַמר 

ֵליּה ְוַזִּבין ָית ְּבֵכרּוֵתיּה ְלַיֲעקֹב: לד ְוַיֲעקֹב 
ִּדְטלֹוְפִחין  ְוַתְבִׁשיל  ְלֵחם  ְלֵעָׂשו  ְיַהב 
ָית  ֵעָׂשו  ְוָׁשט  ַוֲאָזל  ְוָקם  ּוְׁשִתי  ַוֲאַכל 
ַּבר  ְּבַאְרָעא  ַכְפָנא  ַוֲהָוה  א  ְּבֵכרּוָתא: 
ַאְבָרָהם  ְּביֹוֵמי  ֲהָוה  ִדי  ַקְדָמָאה  ִמַּכְפָנא 

1�� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx - כו:א כה:לא 

:w«�g§v�iÎz�̀  ci¬¦lFd m−�d�x§a�̀  m®�d�x§a�̀ Îo¤A w−�g§v�i zŸ ¬c§lF «Y d¤N² �̀ �e hi

Æ l�`Ez§AÎz©A dÀ�w§a�xÎz�` FÝ�g�w§A d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤AÆ w�g§v�i i³�d�i�e k
xÆ�Y§r�I�e `k :d«�X�`§l F ¬l i−�O�x�`«�d o¬ ¨a¨l zF²g�` m® �x�` o−�C©R�n i½�O�x�`«�d
d½ �eŸd�i Æ Fl x�z³¨r�I�e `e®�d d−�x�w£r i¬¦M F½Y�W�` g©kŸ´p§l Æ d�eŸdi«©l w³�g§v�i
x�n`ŸÝ�e D½Ä�x�w§A Æ mi�p¨A�d E ³v£vŸ «x�z�I�e ak :F «Y�W�` d ¬�w§a�x x�d−�Y�e
d¹ �eŸd�i x�n`ŸÆ I�e bk :d« �eŸd�iÎz�` W ¬Ÿx�c¦l K¤l−�Y�e i¦kŸ®p�` d− �G d�O¬ ¨l o½¥MÎm�`
Æ mŸ`§lE Ec® �ẍR�i K�i−©r�O�n mi½�O�`§l í �p�WE K½ �p�h¦a§A [Æ m�iFb ‡w] miib i³ �p�W DÀ¨l
d¬ �P�d�e z�c® ¤l̈l �di−�n�i E ¬̀ §l�n�I�e ck :xi«¦r̈v cŸ ¬a£r«�i a−�x�e u½�n�`« �i mŸ ´̀ §l�n
x®r̈Ÿ�y z�x́�C� §̀M F −NªM i½ �pFn�c�` Æ oFW`�x«�d `³¥v�I�e dk :D« �p�h¦a§A m−�nFz
a ´�w£r«©A Æ z�fÆ�gŸ` F ³c�i�e eiÀ�g�` `́¨v�i oº¥kÎi�x�g«�`�e ek :e«Ÿ�y¥r F −n�W E ¬̀ �x�w�I�e
:m«�zŸ̀  z�c¬ ¤l§A d− �p�W mi¬�X�WÎo¤A w² �g§v�i�e a Ÿ ®w£r«�i F −n�W `¬�x�w�I�e e½Ÿ�y¥r
Æ aŸw£r«�i�e d® �cŸ�y Wí�` c�i−©v ©r¬�cŸi Wi² �̀  eÀŸ�y¥r i´�d�i�e mi½�x¨r�P�d Æ El�C�b�I« �e fk

ei®¦t§A c�i´ ©vÎi¦M e−Ÿ�y¥rÎz�` w² �g§v�i a¬�d�̀ « �I�e gk :mi«¦l�dŸ «̀  a−�WŸi m½�Y Wí�̀
Îo�n e² Ÿ�y¥r `Ÿ ¬a�I�e ci® �f�p aŸ −w£r«�i c�f¬ �I�e hk :a Ÿ «w£r«�iÎz�«` z¤a¬ �dŸ` d −�w§a�x�e
Îo�n Æ `�p i�p³�hi¦r§l�d aŸÀw£r« �iÎl«�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e l :s« �i¨r `E ¬d�e d−�c�V�d
:mF «c�` F −n�WÎ`�«x�w o¬ ¥MÎl©r i¦kŸ®p�` s− �ïr i¬¦M d½ �G�d Æ mŸc�`«�d mŸ ³c�̀ «�d
e½Ÿ�y¥r x�n`Ÿ´I�e al :i«¦l −L�z«�xŸk§AÎz�̀  mF²I©k d¬ �x§k�n aŸ ®w£r«�i x�n Ÿ̀−I�e `l

aŸÀw£r«�i x�n Ÿ̀´I�e bl :d«�xŸk§A i−¦l d¬ �GÎd�O«¨l�e zE ®n¨l K−¥lFd i¬¦kŸp«�` d² �P�d
:a Ÿ «w£r«�i§l F −z�xŸ «k§AÎz�` xŸ ¬M�n�I�e F ®l r−©a�X�I�e mF½ I©M Æ i¦N d¨r§a³�X�d
m�w− �I�e �Y�W½ �I�e l©k`Ÿ´I�e mi½�W�c£r cí�f�pE m�g¤lμ eÀŸ�y¥r§l o´�z�p aŸºw£r« �i�e cl

Æ c©a§N�n u�x½�`¨A Æ är�x i³�d�i�e ` ek t :d«�xŸk§A�dÎz�` e−Ÿ�y¥r f¤a¬ �I�e K® ©l�I�e
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] סוף מעשה ]

 "ויבז עשו את הבכורה” )פסוק לד( 

למרות שהרמה המוסרית והרוחנית של עשו היתה מאוד 
נחותה, עד כדי כך שהוא בז ל)עבודת ה' שבאה עם( הבכורה, 
)רש"י  רצחני  אדם  היה  שהוא  הוכיחה  שלו  'האדמוניות’  וגם 
שליחים  שלח  שיעקב  להלן  מוצאים  אנו  זאת,  בכל  כה(;  כה, 

)מלאכים(, להודיע לעשו שהוא בשלום אתו ומעוניין לחיות 
אתו באחוה )ראה להלן לב, ד; רש"י לפסוק ו שם(. 

מכאן אנו יכולים ללמוד הוראה חשובה: חובה עלינו לקרב 
כי  נראה  שלכאורה  יהודים  לאותם  אפילו  שליחים  ולשלוח 
"אחיך”,  הוא  כזה  יהודי  שגם  לזכור  עלינו  עשו.  בבחינת  הם 
נועם מתוך אהבת  ובדרכי  שיש להתייחס אליו בדרכי שלום 
ישראל. וגם אותו צריך 'למשוך’ ולקרב בחבלי עבותות אהבה 

)תניא פרק לב(. 
)על פי התוועדויות תשמ"ו חלק א, עמ' 693( 

3 דף כא:    4 סנהדרין כב:



למה היה אסור ליצחק ללכת למצרים? )פסוק ב( 
בימי  ירד  שאביו  כפי  למצרים  לרדת  חשב  יצחק  רש"י: 
הרעב. אבל ה' אמר לו "אל תרד מצרימה! אתה עולה תמימה 

ולא כדאי לך להיות בחוץ לארץ ]ישראל[”. 

מדרש: הפסוק אומר "גור בארץ הזאת” )פסוק ג(. רבי הושעיא ●
]ליצחק היתה הקדושה של[ קרבן עולה. כשם שקרבן  אומר: 
עולה נפסל אם הוא יוצא מחוץ למקומו המוגדר, כך אם אתה 

יוצא לחוץ לארץ יהיה בך פסול )בראשית רבה סד, ג(. 

)c( tk ,rs nmrhnv/ avhv sg,u krs, knmrho fnu ahrs 
tchu chnh vrgc' tnr ku tk ,rs nmrhnv' at,v gukv ,nhnv' 

uthi jumv ktr. fsth kl: )d( vtk/ fnu vtkv: )s( uv,crfu 
czrgl/ tso tunr kcbu hvt zrgl fzrgu ak hmje' ufi cfk 

"עולה תמימה” )פסוקים ב-ג( 
הבדלים  יש  זאת,  ובכל  דומה,  נקודה  אומרים  ורש"י  המדרש 
ביניהם: 1( המדרש מתבסס על הציווי החיובי בפסוק ג: "גור בארץ 
הזאת". רש"י לעומתו מתבסס על הציווי השלילי בפסוק ב: "אל 

תרד מצרימה". 

2( המדרש כותב, שעזיבת הארץ 'תפסול' את יצחק. רש"י כותב 
רק ש'לא כדאי' עבור יצחק לצאת מהארץ.

הנקודות הללו קשורות זו בזו: 

המדרש רואה את המעלה החיובית של ארץ ישראל, שמקום זה 
ראוי ל"עולה תמימה". לכן, מביא את הציווי החיובי "גור בארץ", 

ולכן הוא כותב שעזיבת הארץ 'תפסול' את יצחק. 

"ואין  לארץ:  חוץ  של  החיסרון  את  מדגיש  לעומתו,  רש"י, 
"אל תרד  לכן מצטט את הציווי השלילי,  לך",  כדאי  חוצה לארץ 

מצרימה". ולכן כותב ש'לא כדאי' שיצחק יעזוב את הארץ.

מה מסתתר מאחורי ההבדלים הללו? 

הביאור 
ניתן להסביר, שהמדרש סובר שארץ ישראל היא מקום קדוש 
סבור  לעומתו,  רש"י,  בארץ.  להישאר  צריך  יצחק  לכן,  במיוחד, 

שבימי האבות לא היתה הארץ קדושה בכלל, לכן אין שום עדיפות ❧
לארץ ישראל בזכות עצמה, אלא יש חיסרון בחוץ לארץ. 

הדעות הארץ  כל  יח( שלפי  טו,  מנחם  )תורת  לעיל  הוסבר  אולם, 
לא היתה קדושה באותה שעה. מדוע, אם כן, סובר המדרש שיש 

מעלה בארץ ישראל? 

יש לומר, שהם חלוקים במחלוקת הבאה: 

ברור, שלכל  עיקרון  ישנו  הקרבנות  בהלכות  המדרש:  דעת   )1
קרבן יש את המקום והתחום המוגדר שבו הוא צריך להיות, ואם 

יצא מחוץ למקום זה — נפסל. 

עיקרון זה לא קשור לקדושת הארץ, אלא זה דין בדיני הקרבנות, 
)ראה  להיות  צריך  הוא  שבו  המוגדר  מקומו  את  יש  קרבן  שלכל 
תוספות מכות יח, א(. ישנם קרבנות שהם בדרגת קדושה גבוהה מאד 

שמקומם הוא רק בתוך חצר המקדש; ישנם קרבנות בדרגת קדושה 
פחותה שמקומם הוא בכל העיר ירושלים; קרבן פסח, למשל, אין 

להוציאו מן הבית שבו נמצאת חבורת האנשים המנויים עליו. 

הוא  העקידה  שבמעשה  היות  ליצחק,  בנוגע  גם  לומר  יש  וכך 
הקרבנות —  מדיני  הדין  עליו  חל  לכן  עולה,  קרבן  גדר של  קיבל 
שיש לו מקום ותחום מיוחד שבו הוא צריך להיות, ואם יצא משם 

— יפסל. 
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Îo�n e² Ÿ�y¥r `Ÿ ¬a�I�e ci® �f�p aŸ −w£r«�i c�f¬ �I�e hk :a Ÿ «w£r«�iÎz�«` z¤a¬ �dŸ` d −�w§a�x�e
Îo�n Æ `�p i�p³�hi¦r§l�d aŸÀw£r« �iÎl«�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e l :s« �i¨r `E ¬d�e d−�c�V�d
:mF «c�` F −n�WÎ`�«x�w o¬ ¥MÎl©r i¦kŸ®p�` s− �ïr i¬¦M d½ �G�d Æ mŸc�`«�d mŸ ³c�̀ «�d
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m�w− �I�e �Y�W½ �I�e l©k`Ÿ´I�e mi½�W�c£r cí�f�pE m�g¤lμ eÀŸ�y¥r§l o´�z�p aŸºw£r« �i�e cl

Æ c©a§N�n u�x½�`¨A Æ är�x i³�d�i�e ` ek t :d«�xŸk§A�dÎz�` e−Ÿ�y¥r f¤a¬ �I�e K® ©l�I�e
w² �g§v�i K¤l̄ �I�e m® �d�x§a�` i´�ni¦A d− �i�d x¬�W�` oF½W`�x«�d á¨r�x«�d
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ַמְלָּכא  ֲאִביֶמֶלְך  ְלַות  ִיְצָחק  ַוֲאַזל 

ִדְפִלְׁשָּתֵאי ִלְגָרר: ב ְוִאְתְּגִלי ֵליּה ְיָי ַוֲאַמר 

ָלא ֵתיחֹות ְלִמְצָרִים ְׁשֵרי ְבַאְרָעא ִּדי ֵאַמר 

ֵמיְמִרי  ִויֵהי  ָהָדא  ְּבַאְרָעא  ּדּור  ג  ָלְך: 

ֶאֵּתן  ְוִלְבָניְך  ָלְך  ֲאֵרי  ַוֲאָבְרִכיָנְך  ְבַסֲעָדְך 

ְקָיָמא  ָית  ַוֲאֵקים  ָהִאֵּלין  ַאְרָעָתא  ָּכל  ָית 

ָית  ְוַאְסֵּגי  ד  ֲאבּוְך:  ְלַאְבָרָהם  ַקֵּיִמית  ִּדי 

ְּבָניְך ַסִּגיִאין ְּככֹוְכֵבי ְׁשַמָּיא ְוֶאֵּתן ִלְבָניְך 

ְּבִדיל  ְוִיְתָּבְרכּון  ָהִאֵּלין  ַאְרָעָתא  ָּכל  ָית 
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לך  לך  בפרשת  כותב  המדרש  זה?  אזור  של  הגבולות  היו  מה 
לו  בעלות  הבתרים,  בין  בברית  לאברהם  הבטיח  שהקב"ה  )שם(, 

לך,  לך  בפרשת  המדרש  שדברי  בהנחה  ישראל.  ארץ  על  ולזרעו 
עולים בקנה אחד עם דברי המדרש שלנו, שיצחק היה חייב להישאר 
בתחומי הארץ, אפשר לומר שהתחום שבו יצחק היה צריך להיות, 
היה אותו שטח שאברהם קיבל עליו בעלות מה' ונעשה בעל הבית 
יצא  אם  אמנם  ישראל.  ארץ  כמובן  שזה  עליו,  והמוחלט  היחידי 

מחוץ למקום זה, היינו חוץ לארץ, יפסל. 

ישראל  שארץ  ההנחה  עם  מסכים  אינו  רש"י  רש"י:  דעת   )2
איזו  ישראל  לארץ  אין  לכן,  הבתרים.  בין  בברית  לאברהם  ניתנה 
מעלה מיוחדת על פני חוצה לארץ. במילא אין כאן סיבה מצדיקה 

שיצחק יישאר רק בתוך תחומי הארץ. 

אלא, הסיבה לכך אחרת:

רש"י הסביר )לעיל כד, ז( שכאשר אברהם שלח את אליעזר למצוא 
אשה ליצחק, הוא אמר: "ה' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי". 

ורש"י מפרש: "עכשיו הוא אלקי השמים ואלקי הארץ שהרגלתיו 
בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית אבי, היה אלקי השמים ולא אלקי 
הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ". 

מכאן, שלדעת רש"י, ארץ ישראל )בה חי אברהם( הפכה למקום 
שבו בני האדם היו רגילים להזכיר את שם ה'. זאת, בניגוד לחוץ 
לארץ שבה שם ה' לא היה מורגל בפי הבריות. יסוד זה הביא את 
רש"י למסקנה שהסיבה לכך שה' אמר ליצחק לא לעזוב את ארץ 
לו  ראוי  לא  תמימה",  "עולה  קדוש,  שכאדם  משום  היא  ישראל 

לגור במקום שסביבו יש אנשים שאינם מכירים את ה'. 

מצד שני, העובדה שרש"י נקט בלשון "הרגלתיו בפי הבריות" 
בסך  אלא  בה'  אמיתית  להכרה  הגיעו  לא  כנען  שתושבי  מלמדת 
ולא  הרגל  מתוך  רק  היה  וזה  ה'  שם  את  להזכיר  "התרגלו"  הכל 
הדגש  את  לשים  יכול  לא  רש"י  שכך,  כיון  פנימית.  הכרה  מתוך 
ה"הרגל" של  כי  להישאר,  חייב  יצחק  חיובית שבגללה  סיבה  על 
תושבי ארץ כנען להזכיר את ה' כדבר שבשגרה, ללא כנות ורצינות 
מספקת, לא נחשב תכונה חיובית מספיקה שבגללה ראוי להישאר 

vnert' uzv tc kfuki' cl hcrl hartk ktnr hahnl uduw' ut; 
kgbhi vekkv nmhbu fi' uvh,v vtav ktkv' avnekk aubtu 
tunr ,vt fpkubh,' ufi uvbj,o anfo kacugv kcjhrh1' 
avbacg tunr' tvt fpkubh to gah,h fl ufl: )v( ang 
tcrvo ceukh/ fabxh,h tu,u: uhanur nanr,h/ dzru, 
kvrjev gk tzvru, ac,urv' fdui abhu, kgrhu,2' uacu, kac,: 
nmu,h/ scrho athku kt bf,cu rtuhi vi kvmyuu,' fdui dzk 

uaphfu, snho: jeu,h/ scrho ahmr vrg utunu, vguko nahchi 
gkhvo' fdui tfhk, jzhr ukcha, agybz' athi ygo cscr tkt 
dzhr, vnkl ujeu,hu gk gcshu: u,ur,h/ kvcht ,urv acgk 
pv' vkfv knav nxhbh: )z( kta,u/ gk ta,u' fnu tnrh kh 
tjh vut3: )j( fh trfu/ tnr' ng,v thi kh kstud' ntjr akt 
tbxuv gs gfahu' ukt bzvr kvhu, banr: uhae; tchnkl uduw/ 
artuvu nana ny,u: )h( tjs vgo/ vnhujs cgo' zv vnkl: 

ם ח נ מ ת  ר ו ת

hWar

ַקֵּבל  ִּדי  ֲחַלף  ה  ַאְרָעא:  ַעְמֵמי  ָּכל  ְּבָניְך 
ֵמיְמִרי  ַמְּטַרת  ּוְנַטר  ְלֵמיְמִרי  ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק  ִויֵתיב  ו  ְואֹוָרָיָתי:  ְקָיַמי  ִּפּקֹוַדי 
ֵעיַסק  ַעל  ַאְתָרא  ֱאָנֵׁשי  ּוְׁשִאילּו  ז  ִּבְגָרר: 
ְדֵחיל  ֲאֵרי  ִהיא  ֲאָחִתי  ַוֲאַמר  ִאְּתֵתיּה 
ֱאָנֵׁשי  ִיְקְטלּוַנִני  ִּדְלָמא  ִאְּתִתי  ְלֵמיַמר 
ַאְתָרא ַעל ִרְבָקה ֲאֵרי ַׁשִּפיַרת ֵחיזּו ִהיא: 
ח ַוֲהָוה ַּכד ְסִגיאּו ֵליּה ַתָּמן יֹוַמָּיא ְוִאְסְּתִכי 
ֲחַרָּכא  ִמן  ִדְפִלְׁשָּתֵאי  ַמְלָּכא  ֲאִביֶמֶלְך 
ִרְבָקה  ִעם  ְמָחִייְך  ִיְצָחק  ְוָהא  ַוֲחָזא 
ַוֲאַמר  ְלִיְצָחק  ֲאִביֶמֶלְך  ּוְקָרא  ט  ִאְּתֵתיּה: 
ֲאַמְרְּת  ְוֵאיְכֵדין  ִהיא  ִאְּתָתְך  ָהא  ְּבַרם 
ֲאָחִתי ִהיא ַוֲאַמר ֵליּה ִיְצָחק ֲאֵרי ֲאָמִרית 
ֲאִביֶמֶלְך  ַוֲאַמר  י  ֲעַלּה:  ֵאימּות  ִּדיְלָמא 
ְׁשֵכיב  ּפֹון  ִּכְזֵעיר  ָלָנא  ֲעַבְדְּת  ָדא  ָמא 

1�� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx י כו:ה-
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K¤l½�ni¦a�` é©v�i�e `i :m«�W�` Epi−¥l¨r ¬�z`¥a«�d�e L½�Y�W�`Îz�` Æ m¨r�d
:z«�nEi zF ¬n F −Y�W�`§aE d² �G�d Wi¬�`¨A ©r¹�bŸP�d xŸ ®n`¥l m−r̈�dÎl¨MÎz�`
mi®�x¨r�W d́�`�n `e−�d�d d¬ �p�X©A ²̀ v̈�n�I�e `e½�d�d u�x́�`¨AÆ w�g§v�i r³�x�f�I�e ai

c¬ ©r l½�c�b�e Æ KFl�d K¤l³ �I�e Wi®�`�d l−�C�b�I�e bi [iyily] :d« �eŸd�i Ed−¥k�x«ä�i« �e
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1 ישעי' סה, טו    2 יבמות כא.    3 בראשית כ, יג    



איך הם ידעו שהארץ הוציאה פי מאה מהרגיל? 
)פסוק יב( 

רש"י: הם שיערו כמה הארץ היתה ראויה להניב, והגידולים 
היו פי מאה מהמידה שהם שיערו. 

ורבותינו אמרו שהסיבה שעשו את האומד הזה היתה כדי 
להפריש מעשר. 

מדרש: יש עיקרון שברכת ה' לא חלה על משהו שנשקל, ●
נמדד או נספר. ואולם, במקרה של מדידה למצוה, הכלל הזה 

לא חל. לכן, יצחק מדד את השדה במטרה להפריש מעשר. 

גור אריה: אנו רואים מהמדרש ששני הפרטים ברש"י הם 
לצורך  במיוחד  השדה  את  מדד  יצחק  אחד:  פירוש  בעצם 

מצוה, לכן הוא זכה לברכות ה'. 

uvct, gkhbu tao/ to afc' fcr vct, tao gkhbu: 
)hc( ctr. vvut/ t; gk ph athbv jaucv ftr. hartk 
gmnv' ftr. acg, vduho1: cabv vvut/ t; gk ph athbv 

f,ebv' avh,v ab, rgcui2: ctr. vvut cabv vvut/ 
abhvo knv' kunr avtr. eav uvabv eav: ntv agrho/ 
atnsuv fnv rtuhv kgau,' uga,v gk tj, atnsuv' ntv/ 

בארץ. לכן רש"י מדגיש את התכונות השליליות של חוץ לארץ, 
שהוא  ליצחק  ראוי  בלתי  לכן,  ישראל,  מארץ  גרוע  יותר  ששם 

"עולה תמימה" לגור שם. 
)על פי לקוטי שיחות חלק טו, עמ' 200 ואילך( 

ברכת מאה השערים של יצחק )פסוק יב(
רש"י מסביר, שיצחק אמד מראש כמה השדה מסוגלת להפיק, 

כדי לדעת את היכולת שלה, והשדה הפיקה בפועל פי מאה. 

היה".  למעשרות  זה  אומד  אמרו,  "ורבותינו  רש"י:  וממשיך 
כלומר, רבותינו פירשו שהאומדן לא נעשה כדי לדעת את יכולת 

השדה, אלא לצורך נתינת מעשרות.

שהוא  רש"י,  של  הראשון  בפירוש  חסר  מה  השאלה,  נשאלת 
צריך להביא פירוש נוסף?

הגור אריה מסביר )לפי המדרש(, שרש"י תמה, כיצד יצחק אמד 
את שדהו, הרי ידוע שהברכה לא שורה בדבר שנמדד או נספר. לכן 

הביא שהמדידה נעשתה לצורך הפרשת מעשר.

אולם, בפשט הכתוב אין שום רמז שיצחק חשש מהאימרה הזו 
של חז"ל. לכן, קשה להניח שזה מה שהפריע לרש"י.

❧

הביאור

השדה  את  אמד  שיצחק  היה,  הדברים  שסדר  מאליו,  ברור 
תחילה, ואחר כך הוא מצא שהשדה הצמיחה פי מאה מהאומדן.

אולם, שני הפירושים חולקים בנוגע למועד שבו יצחק ביצע את 
האומדן. לפי הפירוש הראשון, שהאומדן היה כדי לשער כמה יבול 
לפני צמיחת התבואה, מן הסתם  השדה תביא, מובן שהוא נעשה 
ויכולותיה.  שוויה  את  לדעת  ורצה  את השדה,  רכש  יצחק  כאשר 
מעשר,  הפרשת  לצורך  היה  שהאומדן  השני,  הפירוש  לפי  אולם 
כיון  לצמוח,  שסיימה  לאחר  התבואה  את  אמד  שיצחק  נמצא 

שמעשר ניתן מתוך מה שצמח בפועל. 

צמיחת  לפני  היתה  שהמדידה  הראשון,  הפירוש  שלפי  מכאן, 
התבואה, הרי הצמיחה של פי מאה היתה יחסית באופן טבעי, כאשר 

במהלך התקופה הרגילה של צמיחת התבואה, צמחה פי מאה. 

אחרי  נעשתה  יצחק  של  שההערכה  השני,  הפירוש  לפי  אולם 
הצמיחה, נמצא שההצמחה פי מאה התרחשה לאחר שיצחק מדד 
את היבול! היה כאן נס גדול שאחרי שהתבואה צמחה בשלימות 
— פתאום הוסיפה פי מאה! כמובן, שזה קשה יותר להבנה ברמת 

הפשט, לכן רש"י הביא פירוש זה שני. 
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mi®�x¨r�W d́�`�n `e−�d�d d¬ �p�X©A ²̀ v̈�n�I�e `e½�d�d u�x́�`¨AÆ w�g§v�i r³�x�f�I�e ai

c¬ ©r l½�c�b�e Æ KFl�d K¤l³ �I�e Wi®�`�d l−�C�b�I�e bi [iyily] :d« �eŸd�i Ed−¥k�x«ä�i« �e
d®Ä�x d−�Cªa£r« �e x½�w¨a d́ �p�w�nE Æ o`ŸvÎd�p�w�n F ³lÎi�d�i«�e ci :cŸ «̀ �n l−�c�bÎi«¦M
ei½¦a�` i´�c§a©rÆ Ex§t«�g x³�W�` zŸÀx�`§A�dÎl¨k�e eh :mi«�Y�W¦l§R F −zŸ` E ¬̀ �p�w�i�e
x�n`Ÿ¬I�e fh :x«¨t¨r mE −̀ §l�n�i�e mi½�Y�W¦l§R mEń�Y�q ei®¦a�̀  ḿ�d�x§a�̀  i−�ni¦A
K¤l¬ �I�e fi :cŸ «̀ �n EP−�O�n �Y�n¬ ©v¨rÎi«¦M Ep½�O¦r«�n K¥lμ w®�g§v�iÎl�` K¤l−�ni¦a�`
| xŸŔ�g�I�e w¹�g§v�i a�WÆ �I�e gi :m«�W a�W¬ �I�e x−�x�BÎl�g« �p§A o�g¬ �I�e w® �g§v�i m−�X�n
mEń�Y�q�i�e ei½¦a�` ḿ�d�x§a�̀ Æ i�ni¦A Æ Ex§t«�g x³�W�` m�iÀ�O�d zŸx́�`§AÎz�`
zŸ¾n�X©M zF½n�W Æ o�d¨l `³�x�w�I�e m® �d�x§a�̀  zFń i−�x�g«�` mi½�Y�W¦l§R
l�g® �P©A w−�g§v�iÎi«�c§a©r E ¬x§R�g�I�e hi :ei«¦a�` o−�d¨l `¬�x�wÎx�W�`
w² �g§v�i i¬¥rŸxÎm¦r xÀ�x�b í ¥rŸx Eai¹�x�I�e k :mi«�I�g m�i¬�n x−�`§A m½�WÎE`§v�nÆ �I�e
:F «O¦r E −w�V©r�z«�d i¬¦M wŸ�y½¥r Æ x�`§A�dÎm «�W `³�x�w�I�e m�i® �O�d Eṕ¨l xŸ −n`¥l
:d« �p�hŸ�y D−�n�W ¬̀�x�w�I�e �di® ¤l¨rÎm�B Eai−�x�I�e z�x½�g�` x´�`§A Æ Ex§R�g�I«�e `k

³̀�x�w�I�e �di® ¤l¨r E −a�x `¬÷�e z�x½�g�` x´�`§A Æ xŸR�g�I�e mÀ�X�n ẃ�Y§r�I�e ak

:u�x«�`¨a Epi¬�x¨tE Ep− ¨l d² �eŸd�i aī�g�x�d dº�Y©rÎi«¦M x�n Ÿ̀ÀI�e zF½aŸg�xÆ D�n�W
d¨l�í©N©A Æ d�eŸd�i ei³ ¨l�` `Æ�x�I�e ck :r©a«�W x¬�`§A m−�X�n l©r¬ �I�e bk [iriax]

Ĺ�Y�̀ Îi«¦M Æ �̀xi�YÎl�` Li®¦a�` ḿ�d�x§a�` i−�d÷�` i¾¦kŸp«�` x�n`Ÿ¾I�e `E½d�d
:i«�C§a©r m¬ �d�x§a�̀  xE −a£r«©A ½L£r�x�fÎz�«` i´�zi¥A�x�d�e Æ LiÆ�Y§k�x«¥aE i¦kŸ½p�̀
m¬�WÎEx§k�I�e F ®l�d«�` m−�WÎh�I�e d½ �eŸd�i ḿ�W§AÆ `�x�w�I�e �gÀ¥A�f�n ḿ�W o¤a¯�I�e dk

ִּדְמַיֵחד ְּבַעָּמא ִעם ִאְּתָתְך ְוַאְיֵתיָתא ֲעָלָנא 
ַעָּמא  ָּכל  ָית  ֲאִביֶמֶלְך  ּוַפֵּקיד  יא  חֹוָבא: 
ּוְלִאְּתֵתיּה  ָהֵדין  ְלַגְבָרא  ְּדַיְנֵזיק  ְלֵמיָמר 
ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל: יב ּוְזַרע ִיְצָחק ְּבַאְרָעא 

ַהִהיא ְוַאְׁשַּכח ְּבַׁשָּתא ַהִהיא ַעל ַחד ְמָאה 

hWar

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש
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1 ב''ר סד, ו    2 שם



עם זאת, ישנה מעלה בפירוש השני: 

הארץ שבה יצחק ישב לא היתה מסוגלת להצמיח. בנוסף לכך, 
באותה שנה היה בצורת ורעב )רש"י פסוק יב(. 

לפני  השדה  את  אמד  שיצחק  הראשון,  הפירוש  לפי  לכן, 
יוצא  הזו,  מהערכה  מאה  פי  הצמיחה  והיא  להצמיח  שהתחילה 
שבסופו של דבר היא לא הצמיחה יבול כל כך רב. כי כיון שהערכה 
להצמיח  צפויה  כזו  בעייתית  פי מה ששדה  על  היתה  הראשונית 
עדיין  כזו,  פי מאה מהערכה  הרי  בצורת,  כזו של  לשנה  ובהתאם 

אינה כמות מדהימה. 

אולם, התורה רומזת שיצחק התעשר מהתבואה, "ויגדל האיש". 
כיצד יתכן להתעשר מכמות כזו?

שהמדידה  "רבותינו",  של  השני  הפירוש  את  הביא  רש"י  לכן, 
שצמח  מובן  ואז  התבואה.  את  הצמיחה  שהשדה  אחרי  היתה 
שפע גדול מאד. כי, א(: בהיותו של יצחק צדיק, בוודאי הצמיחה 
בכל  שהיה  למה  מעבר  הרבה  גדולה,  היתה  השדה  של  הראשונה 
השדות האחרים, ועל סמך זה ערך אומדן. ב( אחר כך צמח פי מאה 

מהאומדן הזה, וזו היתה כמות גדולה מאד. 

)על פי לקוטי שיחות חלק ה, עמ' 121 ואילך; שיחת שבת פרשת תולדות תשכ"ז( 

urcu,hbu tnru' tuns zv kngaru, vhv: )hd( fh dsk nts/ 
avhu tunrho zck prsu,hu ak hmje' ukt fxpu uzvcu ak 
tchnkl3: )hs( ugcsv rcv/ pgukv rcv' ckaui kg"z tucruhb"t' 
g£cIsv̈ nang gcusv tj,/ g£cª Sv̈ nang pgukv rcv: 

)yu( x,nuo pka,ho/ npbh atnru ,ekv vo kbu npbh 
vdhhxu, vctu, gkhbu/ ynubhi pka,th' kaui x,hnv' uckaui 
v,knus nynyo t, vkc: )hz( cbjk drr/ rjue ni vghr: 
)hj( uhac uhjpr/ t, ctru, tar jpru chnh tcrvo tchu' 

ם ח נ מ ת  ר ו ת

hWar

ַגְבָרא  ּוְרָבא  יג  ְיָי:  ּוָבְרֵכיּה  ִבְדַׁשֲערֹוִהי 
ַלֲחָדא:  ְרָבא  ִּדי  ַעד  ְוָרֵבי  ָאֵזיל  ַוֲאַזל 
תֹוֵרי  ְוֵגיֵתי  ָעָנא  ֵּגיֵתי  ֵליּה  יד ַוֲהוֹו 

ְּפִלְׁשָּתֵאי:  ֵביּה  ְוַקִּניאּו  ַסְגָיא  ּופּוְלָחָנא 
ֲאבּוִהי  ַעְבֵדי  ֲחָפרּו  ִּדי  ֵּביִרין  טו ְוָכל 
ְּפִלְׁשָּתֵאי  ַטּמֹונּון  ֲאבּוִהי  ַאְבָרָהם  ְּביֹוֵמי 
ּוְמלֹונּון ַעְפָרא: טז ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק 
ִמָּנָנא ַלֲחָדא:  ֲאֵרי ְתֶקְפָּתא  ִאֵזיל ֵמִעָּמָנא 
יז ַוֲאַזל ִמַּתָּמן ִיְצָחק ּוְׁשָרא ְבַנֲחָלא ִדְגָרר 
ִויֵתיב ַּתָּמן: יח ְוָתב ִיְצָחק ַוֲחַפר ָית ֵּביֵרי 
ֲאבּוִהי  ַאְבָרָהם  ְּביֹוֵמי  ֲחָפרּו  ִּדי  ְדַמָּיא 
ַאְבָרָהם  ְּדִמית  ָּבַתר  ְּפִלְׁשָּתֵאי  ְוַטּמֹונּון 
ָקֵרי  ֲהָוה  ִּדי  ִּכְׁשָמָהן  ְׁשָמָהן  ְלֵהן  ּוְקָרא 
ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוֲחָפרּו  יט  ֲאבּוִהי:  ְלֵהן 
ְּבַנֲחָלא ְוַאְׁשָּכחּו ַתָּמן ֵּביָרא ְּדַמִּיין ָנְבִעין: 

ְדִיְצָחק  ַרֲעָוָתא  ִדְגָרר ִעם  ַרֲעָוָתא  ּוְנצֹו  כ 

1�� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx :יב-כ כו

m¬ �d�x§a�`§l i�Y§r−©A�W�p x¬�W�` d½¨rªa�X�dÎz�` Æ i�zŸn «�w�d«�e l½� �̀d zŸv́�x�̀ «�d
½L£r�x�f§l i´�Y�z�p�e m�i½�n�X�d i´ ¥a§kF «k§M Æ L£r�x�fÎz�«` i³�zi¥A�x�d�e c :Li«¦a�̀
:u�x«�`�d i¬ �iFB lŸ −M ½L£r�x«�f§a Eḱ�x«¨A�z�d�e l® �̀ �d zŸ −v�x�`«�dÎl¨M z¬�`
i−�zŸe§v�n i½�Y�x�n�W�n Æ xŸn�W�I�e i®¦lŸw§A m−�d�x§a�` r¬�n�WÎx�W�` a�w¾¥r d

i³�W�p�` Eºl�`�W�I«�e f :x«�x�b¦A w−�g§v�i a�W¬ �I�e e [ipy] :i«�zŸxF «z�e i¬�zFT�g
i½�Y�W�̀  xŸń`¥l Æ �̀x�i i³¦M `e®�d i�zŸǵ�` x�n`Ÿ−I�e F½Y�W�`§l Æ mFw�O�d
:`e«�d d− �`�x�n z¬ ©aFhÎi«¦M d½�w§a�xÎl©r Æ mFw�O�d i³�W�p�` i�p¹�b�x�d«�iÎo¤R
mi½�Y�W¦l§R K¤ĺ�nÆ K¤lÆ�ni¦a�̀  sÀ�w�W�I�e mi½�n�I�dÆ m�W F ¬lÎEk�x«�` i ¦Ḿ iÀ�d�i�e g

:F «Y�W�` d ¬�w§a�x z−�̀  w½�g©v�n Æ w�g§v�i d³ �P�d�e `�xÀ �I�e oF ®N�g«�d c−©r§A
Ki¬�`�e `e½�d Æ L�Y�W�̀  d³ �P�d K´�` Æ x�n Ÿ̀Æ I�e wÀ�g§v�i§l K¤l¹�ni¦a�̀  Æ̀�x�w�I�e h

zE −n�̀ Îo¤R i�Y�x½�n�̀  í¦M w½�g§v�i Æ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e `e®�d i�zŸǵ�` �Y�x−�n�`
c³�g�` aº©k�W hÂ©r�n Â¦M Ep®N̈ �zíŸ�ÿr z Ÿ̀ −GÎd�n K¤l½�ni¦a�` x�n`Ÿ´I�e i :�di«¤l̈r
K¤l½�ni¦a�` é©v�i�e `i :m«�W�` Epi−¥l¨r ¬�z`¥a«�d�e L½�Y�W�`Îz�` Æ m¨r�d
:z«�nEi zF ¬n F −Y�W�`§aE d² �G�d Wi¬�`¨A ©r¹�bŸP�d xŸ ®n`¥l m−r̈�dÎl¨MÎz�`
mi®�x¨r�W d́�`�n `e−�d�d d¬ �p�X©A ²̀ v̈�n�I�e `e½�d�d u�x́�`¨AÆ w�g§v�i r³�x�f�I�e ai

c¬ ©r l½�c�b�e Æ KFl�d K¤l³ �I�e Wi®�`�d l−�C�b�I�e bi [iyily] :d« �eŸd�i Ed−¥k�x«ä�i« �e
d®Ä�x d−�Cªa£r« �e x½�w¨a d́ �p�w�nE Æ o`ŸvÎd�p�w�n F ³lÎi�d�i«�e ci :cŸ «̀ �n l−�c�bÎi«¦M
ei½¦a�` i´�c§a©rÆ Ex§t«�g x³�W�` zŸÀx�`§A�dÎl¨k�e eh :mi«�Y�W¦l§R F −zŸ` E ¬̀ �p�w�i�e
x�n`Ÿ¬I�e fh :x«¨t¨r mE −̀ §l�n�i�e mi½�Y�W¦l§R mEń�Y�q ei®¦a�̀  ḿ�d�x§a�̀  i−�ni¦A
K¤l¬ �I�e fi :cŸ «̀ �n EP−�O�n �Y�n¬ ©v¨rÎi«¦M Ep½�O¦r«�n K¥lμ w®�g§v�iÎl�` K¤l−�ni¦a�`
| xŸŔ�g�I�e w¹�g§v�i a�WÆ �I�e gi :m«�W a�W¬ �I�e x−�x�BÎl�g« �p§A o�g¬ �I�e w® �g§v�i m−�X�n
mEń�Y�q�i�e ei½¦a�` ḿ�d�x§a�̀ Æ i�ni¦A Æ Ex§t«�g x³�W�` m�iÀ�O�d zŸx́�`§AÎz�`
zŸ¾n�X©M zF½n�W Æ o�d¨l `³�x�w�I�e m® �d�x§a�̀  zFń i−�x�g«�` mi½�Y�W¦l§R
l�g® �P©A w−�g§v�iÎi«�c§a©r E ¬x§R�g�I�e hi :ei«¦a�` o−�d¨l `¬�x�wÎx�W�`
w² �g§v�i i¬¥rŸxÎm¦r xÀ�x�b i´ ¥rŸx Eai¹�x�I�e k :mi«�I�g m�i¬�n x−�`§A m½�WÎE`§v�nÆ �I�e
:F «O¦r E −w�V©r�z«�d i¬¦M wŸ�y½¥r Æ x�`§A�dÎm «�W `³�x�w�I�e m�i® �O�d Eṕ¨l xŸ −n`¥l
:d« �p�hŸ�y D−�n�W ¬̀�x�w�I�e �di® ¤l¨rÎm�B Eai−�x�I�e z�x½�g�` x´�`§A Æ Ex§R�g�I«�e `k

³̀�x�w�I�e �di® ¤l¨r E −a�x `¬÷�e z�x½�g�` x´�`§A Æ xŸR�g�I�e mÀ�X�n ẃ�Y§r�I�e ak

:u�x«�`¨a Epi¬�x¨tE Ep− ¨l d² �eŸd�i aī�g�x�d dº�Y©rÎi«¦M x�n Ÿ̀ÀI�e zF½aŸg�xÆ D�n�W
d¨l�í©N©A Æ d�eŸd�i ei³ ¨l�` `Æ�x�I�e ck :r©a«�W x¬�`§A m−�X�n l©r¬ �I�e bk [iriax]

Ĺ�Y�̀ Îi«¦M Æ `�xi�YÎl�` Li®¦a�` ḿ�d�x§a�` i−�d÷�` i¾¦kŸp«�` x�n`Ÿ¾I�e `E½d�d
:i«�C§a©r m¬ �d�x§a�̀  xE −a£r«©A ½L£r�x�fÎz�«` i´�zi¥A�x�d�e Æ LiÆ�Y§k�x«¥aE i¦kŸ½p�̀
m¬�WÎEx§k�I�e F ®l�d«�` m−�WÎh�I�e d½ �eŸd�i ḿ�W§AÆ `�x�w�I�e �gÀ¥A�f�n ḿ�W o¤a¯�I�e dk

למה התורה מספרת שיצחק חפר שלוש בארות? 
)פסוקים יט-כב( 

לפי פשוטו, אפשר לחשוב שהתיאור על הבארות  רמב"ן: 
איננו משמעותי לגבינו, אבל יש כאן משמעות נסתרת: שלוש 
הראשונה  הבאר  המקדש.  בתי  לשלושת  רומזות  הבארות 
הראשון.  המקדש  בית  כנגד  היא  )מריבה(  "עשק”  שנקראה 

ישראל ● בני  את  ייסרו  והם  קיומו  על  ערערו  העולם  אומות 
"שטנה”,  השניה,  הבאר  הבית.  את  שהחריבו  עד  במלחמות 
)שנאה( קרויה בשם שהכתוב משתמש בו ביחס לבית המקדש 
השני )ראה עזרא ד, ו(. ואילו הבאר השלישית, הנקראת "רחובות” 
לבוא  לעתיד  שיבנה  השלישי  המקדש  לבית  רומזת  )רחבות( 
שלנו  הגבולות  את  ירחיב  ה'  כאשר  וסכסוכים,  מריבות  ללא 

במהרה בימינו.  

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש
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upka,ho x,nuo' ueuso abxg hmje ndrr' jzr ujpri: 
)f( gae/ grgur: fh v,gaeu gnu/ b,gaeu gnu gkhv 
cnrhcv ugrgur: )ft( aybv/ buanb"y: )fc( uprhbu ctr./ 
,rdunu ubhpua ctrgt: )fu( utjz, nrgvu/ f,rdunu uxhg, 
nrjnuvh xhg, ntuvchu/ uha pu,rhi nrgvu nw nhxus v,hcv1' 

fnu akaho nrgho2 sanaui' fsh a,vhv ,hc, utjuz, scuev' 
tck thi srl tr. kscr gk vnkfu, fi' xhg, tuvchu' ato fi 
fk xhg, tuvchu vukhl gnu' ukt vhv ku tkt xhgv tj, ak 
tuvcho' kfi ha kpu,ru fkaui vrtaui/ utk ,,nv gk ,h"u ak 
tjz,' ut; gk ph athbv ,hcv xnufv' ha sudn,v cnert 

w² �g§v�i i¬¥rŸxÎm¦r xÀ�x�b í ¥rŸx Eai¹�x�I�e k :mi«�I�g m�i¬�n x−�`§A m½�WÎE`§v�nÆ �I�e
:F «O¦r E −w�V©r�z«�d i¬¦M wŸ�y½¥r Æ x�`§A�dÎm «�W `³�x�w�I�e m�i® �O�d Eṕ¨l xŸ −n`¥l
:d« �p�hŸ�y D−�n�W ¬̀�x�w�I�e �di® ¤l¨rÎm�B Eai−�x�I�e z�x½�g�` x´�`§A Æ Ex§R�g�I«�e `k

³̀�x�w�I�e �di® ¤l¨r E −a�x `¬÷�e z�x½�g�` x´�`§A Æ xŸR�g�I�e mÀ�X�n ẃ�Y§r�I�e ak

:u�x«�`¨a Epi¬�x¨tE Ep− ¨l d² �eŸd�i aī�g�x�d dº�Y©rÎi«¦M x�n Ÿ̀ÀI�e zF½aŸg�xÆ D�n�W
d¨l�í©N©A Æ d�eŸd�i ei³ ¨l�` `Æ�x�I�e ck :r©a«�W x¬�`§A m−�X�n l©r¬ �I�e bk [iriax]

Ĺ�Y�̀ Îi«¦M Æ `�xi�YÎl�` Li®¦a�` ḿ�d�x§a�` i−�d÷�` i¾¦kŸp«�` x�n`Ÿ¾I�e `E½d�d
:i«�C§a©r m¬ �d�x§a�̀  xE −a£r«©A ½L£r�x�fÎz�«` i´�zi¥A�x�d�e Æ LiÆ�Y§k�x«¥aE i¦kŸ½p�̀
m¬�WÎEx§k�I�e F ®l�d«�` m−�WÎh�I�e d½ �eŸd�i ḿ�W§AÆ `�x�w�I�e �gÀ¥A�f�n ḿ�W o¤a¯�I�e dk

Æ z�G�g�`«�e x® �x�B�n ei− ¨l�` K¬ ©l�d K¤l¾�ni¦a�`«�e ek :x«�`§A w−�g§v�iÎi«�c§a©r
m´ �z`¨A ©rE −C�n w½�g§v�i Æ m�d¥l�` x�n`Ÿ³I�e fk :F «̀ ¨a§vÎxŸ�y lŸ −ki¦tE Ed½¥r�x«�n
F ´̀ �x EÀx�n Ÿ̀ «I�e gk :m«¤k�Y�`«�n i�pE −g§N�W�Y�e i½�zŸ` m´�z`�pŸ�y Æ m�Y�`�e i®l̈�`
Epi−�zFpi«¥A d²l̈�` ¬̀ �p iÆ�d�Y x�n`ŸÀP�e ¼ K�O¦r | d´ �eŸd�i d́ �i�dÎi«¦M » Epi»�`�x
dÀ¨r�x Ep¹�O¦r dÆŸ�y£r«�YÎm�` hk :K«�O¦r zi−�x§a d¬ �z�x§k�p�e L® �pi¥aE Epí �pi¥A
−L�g«¥N�W�P�e aF½hÎw�x Æ L�O¦r Epi³Ÿ�y¨r xÆ�W�`«©k�e LE½ p£r«�b�p `÷́ Æ x�W�`«©M
d½�Y�W�n Æ m�d¨l U©r³ �I�e l [iying] :d« �eŸd�i KE ¬x§A d−�Y©r d¬�Y�̀  mF ®l�W§A
m´�g§N�W�i�e ei®�g�`§l Wi´�` E −r§a«�X�I�e x�wŸ½A©a Eni´¦M�W�I�e `l :E «Y�W�I�e E −l§k Ÿ̀ «I�e
í�c§a©r Æ E`ŸÆa�I�e `EÀd�d mF´I©A | i´�d�i�e al :mF «l�W§A F −Y�`«�n E ¬k§l« �I�e w½�g§v�i
Ep ¬̀v̈�n F −l Ex�n`Ÿ¬I�e Ex® ¨®ẗ�g x´�W�` x−�`§A�d zF ¬cŸ`Îl©r F½l Eć �B�I�e w½�g§v�i
c−©r r©a½�W x´�`§A Æ xi¦r�dÎm� «W o³¥MÎl©r d®r̈§a�W D−�zŸ` `¬�x�w�I�e bl :m�i«�n
Æ d�X�` g ³�T�I�e d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤A Æ eŸ�y¥r i³�d�i�e cl q :d« �G�d mF¬I�d
:i«�Y�g«�d o −÷i�`Îz©A z½�nŸ�ýÄÎz�̀ �e i®�Y�g«�d i−�x�̀ §AÎz©A zi½�cEd�iÎz�̀
o ´�w�fÎi«¦M Æ i�d�i«�e ` fk q :d «�w§a�x§lE w−�g§v�i§l �gE ®x z�xŸń � oi− �i�d«�Y�e dl

lŸÀc�B�d F´p§A | éŸ �y¥rÎz�` º̀�x�w�I�e zŸ ®̀ �x«�n ei− �pi¥r � oi¬�d§k�Y�e w½�g§v�i
` ¬÷ i�Y�p ® �w�f −̀ �pÎd�P�d x�n`Ÿ¾I�e a :i�p« �P�d ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e i½�p§AÆ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e
Æ `¥v�e L® �Y�W�w�e −L�i§l�Y Li½¤l¥k `́ �pÎ`Ÿ�y Æ d�Y©r�e b :i«�zFn mF¬i i�Y§r−�c�i
x¬�W�`«©M mi¹�O©r�h�n iÆ¦lÎdŸ�y£r«�e c :[c�i«v̈ 'w] dciv i−¦N d�cE ¬v�e d½�c�V�d
m�x¬�h§A i−�W§t�p ¬L§k�x«ä�Y xE ²a£r«©A d̈l® ¥kŸ̀ �e i−¦N d�̀ i¬¦a�d�e i�Y§a² �d�`
Æ eŸ�y¥r K¤l³ �I�e F®p§A e−Ÿ�y¥rÎl�` w½�g§v�i x´ ¥A�c§A z©r½�nŸW d ´�w§a�x�e d :zE «n�`
D− �p§A aŸ ¬w£r«�iÎl�` d½�x�n«�` Æ d�w§a�x�e e :`i«¦a�d§l c�i−©v cE ¬v̈l d½�c�V�d
:xŸ «n`¥l Li−�g�` e¬Ÿ�y¥rÎl�` x² ¥A�c�n Li½¦a�̀ Îz�̀ Æ i�Y§rÆ�n�W d³ �P�d xŸ ®n`¥l
i¬ �p§t¦l d² k̈§k�x«¨a� «̀�e d¨l® ¥kŸ`�e mi−�O©r�h�n i¬¦lÎdŸ�y£r«�e c�i² ©v i¬¦N d�̀ iÆ¦a�d f

d¬ �E©v�n i−�p�` x¬ �W�`«©l i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬ �Y©r�e g :i«�zFn i¬ �p§t¦l d− �eŸd�i

ְדֵביָרא  ְׁשָמא  ּוְקָרא  ַמָּיא  ָלָנא  ִּדי  ְלֵמיַמר 

ַוֲחָפרּו  כא  ִעֵּמיּה:  ִאְתַעִּסיקּו  ֲאֵרי  ֵעֶסק 

ְׁשַמּה  ּוְקָרא  ֲעַלּה  ַאף  ּוְנצֹו  ָאֳחִרי  ֵּביָרא 

ֵּביָרא  ַוֲחַפר  ִמַּתָּמן   כב ְוִאְסַּתַּלק  ִׂשְטָנה: 

ְרחֹובֹות  ְׁשַמּה  ּוְקָרא  ֲעַלּה  ְנצֹו  ְוָלא  ָאֳחִרי 

ְוִנּפּוׁש  ָלָנא  ְיָי  ַאְפֵּתי  ְכַען  ֲאֵרי  ַוֲאַמר 

)ְוַיְּפִׁשָנָנא( ְּבַאְרָעא: כג ּוְסֵלק ִמַּתָּמן ִלְבֵאר 

ַההּוא  ְּבֵליְלָיא  ְיָי  ֵליּה  כד ְוִאְתְּגִלי  ָׁשַבע: 

ָלא  ֲאבּוְך  ְּדַאְבָרָהם  ֱאָלֵהּה  ֲאָנא  ַוֲאַמר 

ִתְדַחל ֲאֵרי ְבַסֲעָדְך ֵמיְמִרי ַוֲאָבְרִכָנְך ְוַאְסֵּגי 

ּוְבָנא  כה  ַעְבִּדי:  ַאְבָרָהם  ְּבִדיל  ְּבָניְך  ָית 

ּוַפְרֵסיּה  ַדיָי  ִּבְׁשָמא  ְוַצִּלי  ַמְדְּבָחא  ַתָּמן 

ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַתָּמן  ּוְכרֹו  ְלַמְׁשְּכֵניּה  ַּתָּמן 

ִמְּגָרר  ְלָוֵתיּה  ֲאַזל  ַוֲאִביֶמֶלְך  כו  ֵּביָרא: 

ֵחיֵליּה:  ַרב  ּוִפיכֹול  ֵמַרֲחמֹוִהי  ְוִסיַעת 

כז ַוֲאַמר ְלהֹון ִיְצָחק ָמא ֵדין ֲאֵתיתּון ְלָוִתי 
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] ניצוצות של חסידות ]

ידי יצחק מקבילים  לפי הרמב"ן, שלושת הבארות שנחפרו על 
לשלושת בתי המקדש. ואכן, יש דמיון רב בין חפירת בארות לתהליך 
של בניית המקדש: תחילה יש צורך במאמץ גדול ואינטנסיבי כדי 
לחפור את הבאר, אבל לאחר מכן, המילוי של הבאר במים בפועל 
בנין  גם  כך  מעצמם.  מתפרצים  והמים  ישיר,  מאמץ  כל  דורש  לא 
המקדש דורש מאמץ אנושי עצום, אבל השראת השכינה שהיא 
המטרה של בניית המקדש — באה בדרך ממילא ללא מאמץ נוסף 

מצידו של בונה המקדש. 

ואולם, ההשוואה הזו לא קיימת ביחס לבית המקדש השלישי, 
כי לפי הזוהר )חלק ג רכא, א( הוא ייבנה בידי ה' בלבד ולא בידי אדם. 
בארות  חפירת  בין  הרמב"ן  של  ההשוואה  ראשון  במבט  כן,  ואם 

לבנין בית המקדש לא מתייחסת למקדש השלישי. 

אלא שיש לומר, כי אפילו לפי הזוהר גם המקדש השלישי נבנה 
על ידי מאמץ אנושי. לא מדובר במאמץ הפיזי של עבודה עם אבנים 
ומלט אלא על ידי קיום המצוות על ידי בני ישראל, כנגד הנסיונות 
והתוצאה  מהשכל.  שלמעלה  התמסרות  מתוך  הגלות,  זמן  של 
המצטברת מכל הפעולות הללו תבוא לידי פועל ב"בנין שיבנה בידי 
שמים”, אך למעשה זהו בנין שנעשה על ידי המצוות שנעשות על 

ידי בני אדם שמתמסרים למילוי רצון ה' בשלימות.  

בית המקדש השלישי מורכב ממצוות  בניית  לכן, התהליך של 
שמבוצעות על ידי ציות אל ה' בקבלת עול, וההשפעה של הפעולות 

הללו היא נצחית. 

)על פי לקוטי שיחות חלק ל, עמ' 116 ואילך(

1 ב''ר סד, ט    2 שופטים יד, יא    



למה עשו התחתן בהיותו בן ארבעים שנה? )לד( 
"יכרסמנה  אומר,  שהפסוק  כפי  לחזיר,  נמשל  עשו  רש"י: 
חזיר מיער” )תהלים פ, יד(. החזיר, כשהוא שוכב הוא פושט את 
אלו  גם  כך  טהורה”.  חיה  אני  "ראו,  לומר  כדי  קדימה,  טלפיו 

עצמם ● מציגים  כך  ואחר  וחומסים  גוזלים  עשו[,  של  ]צאצאיו 
ככשרים. במשך ארבעים שנה, עשו היה חוטף נשים מבעליהן 
"אבי  אמר,  הוא  שנה,  ארבעים  לו  מלאו  כאשר  אותן.  ומענה 

נשא אשה בגיל ארבעים, גם אני אעשה כך”. 

נשות עשו )פסוק לד( 
מנשות  לכל אחת  הכינוי שהיו  כאן את שמות  מציינת  התורה 
עשו. ובפרשת וישלח, כאשר התורה מונה את הצאצאים של עשו, 

הכתוב מגלה את השם האמיתי של כל אחת מהן )לו ב-ג(. 

רש"י מבאר )שם( את הפירוש של כל אחד מהכינויים הנזכרים 
כאן, בפרשת תולדות. 

אולם יש פרט אחד שרש"י לא מסביר: למה אביה של יהודית 
מכונה כאן בשם בארי החתי, ולא בשמו האמיתי צבעון החיוי? 

ויש גם שאלה נוספת, כללית יותר: 

מה הקשר בין הנישואין של עשו, עם הפסוקים הקודמים אודות 
חפירת הבארות של יצחק והברית עם אבימלך? 

❧

gzr, nmr3' uafur, ukt nhhi4: tjz,/ kaui ecumv utdusv' 
abtjzhi hjs: )fj( rtu rthbu/ rtu ctchl rthbu cl: ,vh bt 
tkv chbu,hbu uduw/ vtkv tar chbu,hbu nhnh tchl' ,vh do 

g,v chbhbu uchbl: )fy( kt bdgbul/ fatnrbu kl kl ngnbu: 
t,v/ do t,v )x"t g,v( gav kbu fnu fi: )kd( acgv/ gk 
ao vcrh,: )ks( ci trcgho abv/ gau vhv bnak kjzhr' 
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ִמְּלַוְתכֹון:  ְוַׁשַּלְחּתּוִני  ָיִתי  ְסֵניתּון  ְוַאּתּון 

ֵמיְמָרא  ֲהָוה  ֲאֵרי  ֲחֵזיָנא  ֶמֱחָזא  ַוֲאָמרּו  כח 

ְּכַען מֹוָמָתא  ִּתְתַקֵּים  ַוֲאַמְרָנא  ְּבַסֲעָדְך  ַדיָי 

ְוִנְגַזר  ּוֵביָנְך  ֵּביָנָנא  ֲאָבָהָתָנא  ֵּבין  ַּדֲהָוה 

ְקָים ִעָּמְך: כט ִאם ַּתְעֵּבד ִעָּמָנא ִּביָׁשא ְּכָמא 

ִעָּמְך  ֲעַבְדָנא  ִדי  ּוְכָמא  ַאְנִזיְקָנְך  ָלא  ִדי 

ַען ְּבִריָכא  ְלחֹוד ַטב ְוַׁשְּלִחָנְך ִּבְׁשָלם ַאְּת ּכְְ

ַדיָי: ל ַוֲעַבד ְלהֹון ִמְׁשְּתָיא ַוֲאָכלּו ּוְׁשִתיאּו: 

לא ְוַאְקִּדימּו ְבַצְפָרא ְוַקִּיימּו ְּגַבר ַלֲאחּוִהי 

ִּבְׁשָלם:  ִמְּלָוֵתיּה  ַוֲאָזלּו  ִיְצָחק  ְוַׁשְּלִחינּון 

ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ַההּוא ַוֲאתֹו ַעְבד ֵי ִיְצָחק  לב 

ֲחָפרּו  ִּדי  ֵּביָרא  ֵעיַסק  ַעל  ֵליּה  ְוַחִּויאּו 

ָיַתּה  ּוְקָרא  ַמָּיא: לג  ֵליּה ַאְׁשַּכְחָנא  ַוֲאָמרּו 

ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ְׁשָמא ְדַקְרָּתא ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד 

יֹוָמא ָהֵדין: לד ַוֲהָוה ֵעָׂשו ַּבר ַאְרְּבִעין ְׁשִנין 

ּוְנֵסיב ִאְּתָתא ָית ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ִחָּתָאה 
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w² �g§v�i i¬¥rŸxÎm¦r xÀ�x�b i´ ¥rŸx Eai¹�x�I�e k :mi«�I�g m�i¬�n x−�`§A m½�WÎE`§v�nÆ �I�e
:F «O¦r E −w�V©r�z«�d i¬¦M wŸ�y½¥r Æ x�`§A�dÎm «�W `³�x�w�I�e m�i® �O�d Eṕ¨l xŸ −n`¥l
:d« �p�hŸ�y D−�n�W ¬̀�x�w�I�e �di® ¤l¨rÎm�B Eai−�x�I�e z�x½�g�` x´�`§A Æ Ex§R�g�I«�e `k

³̀�x�w�I�e �di® ¤l¨r E −a�x `¬÷�e z�x½�g�` x´�`§A Æ xŸR�g�I�e mÀ�X�n ẃ�Y§r�I�e ak

:u�x«�`¨a Epi¬�x¨tE Ep− ¨l d² �eŸd�i aī�g�x�d dº�Y©rÎi«¦M x�n Ÿ̀ÀI�e zF½aŸg�xÆ D�n�W
d¨l�í©N©A Æ d�eŸd�i ei³ ¨l�` `Æ�x�I�e ck :r©a«�W x¬�`§A m−�X�n l©r¬ �I�e bk [iriax]

Ĺ�Y�̀ Îi«¦M Æ �̀xi�YÎl�` Li®¦a�` ḿ�d�x§a�` i−�d÷�` i¾¦kŸp«�` x�n`Ÿ¾I�e `E½d�d
:i«�C§a©r m¬ �d�x§a�̀  xE −a£r«©A ½L£r�x�fÎz�«` i´�zi¥A�x�d�e Æ LiÆ�Y§k�x«¥aE i¦kŸ½p�̀
m¬�WÎEx§k�I�e F ®l�d«�` m−�WÎh�I�e d½ �eŸd�i ḿ�W§AÆ `�x�w�I�e �gÀ¥A�f�n ḿ�W o¤a¯�I�e dk

Æ z�G�g�`«�e x® �x�B�n ei− ¨l�` K¬ ©l�d K¤l¾�ni¦a�`«�e ek :x«�`§A w−�g§v�iÎi«�c§a©r
m´ �z`¨A ©rE −C�n w½�g§v�i Æ m�d¥l�` x�n`Ÿ³I�e fk :F «̀ ¨a§vÎxŸ�y lŸ −ki¦tE Ed½¥r�x«�n
F ´̀ �x EÀx�n Ÿ̀ «I�e gk :m«¤k�Y�`«�n i�pE −g§N�W�Y�e i½�zŸ` m´�z`�pŸ�y Æ m�Y�`�e i®l̈�`
Epi−�zFpi«¥A d²l̈�` ¬̀ �p iÆ�d�Y x�n`ŸÀP�e ¼ K�O¦r | d´ �eŸd�i d́ �i�dÎi«¦M » Epi»�`�x
dÀ¨r�x Ep¹�O¦r dÆŸ�y£r«�YÎm�` hk :K«�O¦r zi−�x§a d¬ �z�x§k�p�e L® �pi¥aE Epí �pi¥A
−L�g«¥N�W�P�e aF½hÎw�x Æ L�O¦r Epi³Ÿ�y¨r xÆ�W�`«©k�e LE½ p£r«�b�p `÷́ Æ x�W�`«©M
d½�Y�W�n Æ m�d¨l U©r³ �I�e l [iying] :d« �eŸd�i KE ¬x§A d−�Y©r d¬�Y�̀  mF ®l�W§A
m´�g§N�W�i�e ei®�g�`§l Wi´�` E −r§a«�X�I�e x�wŸ½A©a Eni´¦M�W�I�e `l :E «Y�W�I�e E −l§k Ÿ̀ «I�e
í�c§a©r Æ E`ŸÆa�I�e `EÀd�d mF´I©A | i´�d�i�e al :mF «l�W§A F −Y�`«�n E ¬k§l« �I�e w½�g§v�i
Ep ¬̀v̈�n F −l Ex�n`Ÿ¬I�e Ex® ¨®ẗ�g x´�W�` x−�`§A�d zF ¬cŸ`Îl©r F½l Eć �B�I�e w½�g§v�i
c−©r r©a½�W x´�`§A Æ xi¦r�dÎm� «W o³¥MÎl©r d®r̈§a�W D−�zŸ` `¬�x�w�I�e bl :m�i«�n
Æ d�X�` g ³�T�I�e d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤A Æ eŸ�y¥r i³�d�i�e cl q :d« �G�d mF¬I�d
:i«�Y�g«�d o −÷i�`Îz©A z½�nŸ�ýÄÎz�̀ �e i®�Y�g«�d i−�x�̀ §AÎz©A zi½�cEd�iÎz�̀
o ´�w�fÎi«¦M Æ i�d�i«�e ` fk q :d «�w§a�x§lE w−�g§v�i§l �gE ®x z�xŸń � oi− �i�d«�Y�e dl

lŸÀc�B�d F´p§A | éŸ �y¥rÎz�` º̀�x�w�I�e zŸ ®̀ �x«�n ei− �pi¥r � oi¬�d§k�Y�e w½�g§v�i
` ¬÷ i�Y�p ® �w�f −̀ �pÎd�P�d x�n`Ÿ¾I�e a :i�p« �P�d ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e i½�p§AÆ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e
Æ `¥v�e L® �Y�W�w�e −L�i§l�Y Li½¤l¥k `́ �pÎ`Ÿ�y Æ d�Y©r�e b :i«�zFn mF¬i i�Y§r−�c�i
x¬�W�`«©M mi¹�O©r�h�n iÆ¦lÎdŸ�y£r«�e c :[c�i«v̈ 'w] dciv i−¦N d�cE ¬v�e d½�c�V�d
m�x¬�h§A i−�W§t�p ¬L§k�x«ä�Y xE ²a£r«©A d̈l® ¥kŸ̀ �e i−¦N d�̀ i¬¦a�d�e i�Y§a² �d�`
Æ eŸ�y¥r K¤l³ �I�e F®p§A e−Ÿ�y¥rÎl�` w½�g§v�i x´ ¥A�c§A z©r½�nŸW d ´�w§a�x�e d :zE «n�`
D− �p§A aŸ ¬w£r«�iÎl�` d½�x�n«�` Æ d�w§a�x�e e :`i«¦a�d§l c�i−©v cE ¬v̈l d½�c�V�d
:xŸ «n`¥l Li−�g�` e¬Ÿ�y¥rÎl�` x² ¥A�c�n Li½¦a�̀ Îz�̀ Æ i�Y§rÆ�n�W d³ �P�d xŸ ®n`¥l
i¬ �p§t¦l d² k̈§k�x«¨a�`«�e d¨l® ¥kŸ`�e mi−�O©r�h�n i¬¦lÎdŸ�y£r«�e c�i² ©v i¬¦N d�̀ iÆ¦a�d f

d¬ �E©v�n i−�p�` x¬ �W�`«©l i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬ �Y©r�e g :i«�zFn i¬ �p§t¦l d− �eŸd�i

] ניצוצות של חסידות ]

ייאמר ליצחק דווקא  כי בגאולה העתידה  התלמוד אומר, 
ב(.  פט,  )שבת  האבות  משאר  יותר  רבה  במידה  אבינו”,  "אתה 
זאת, מפני שאופי העבודה של יצחק הזכיר במיוחד את הגילוי 
שיהיה לעתיד לבוא. נקודה זו באה לידי ביטוי בתיאור כיצד 
כו  )פסוק  יצחק  עם  שלום  לעשות  האישי  מרצונו  בא  אבימלך 
ואילך(. מה שמזכיר את הזמן עליו נאמר "והיה באחרית הימים 

הגוים  כל  אליו  ונהרו  ההרים...  בראש  ה'  בית  הר  יהיה  נכון 
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה'” )ישעיה ב, ב-ג(. 

)על פי לקוטי שיחות חלק כה, עמ' 127-8( 

3 תהלים ס, יג    4 ישעי' נא, כא    



למה נחלש מאור עיניו של יצחק? )פסוק א(
רש"י: בגלל העשן של ]נשות עשו[ המוזכרות לעיל, שהיו 
יצחק  כאשר  נוסף:  פירוש  אלילים.  לעבודת  קטורת  שורפות 
נעקד על גבי המזבח ואביו רצה לשחוט אותו, נפתחו השמים 
עיניו  על  נפלו  שלהם  הדמעות  ובכו.  הביטו  השרת  ומלאכי 
של יצחק וכתוצאה מכך, עיניו כהו. פירוש נוסף: כדי לאפשר 

ליעקב ליטול את הברכות מעשו. 

רשב"ם: עיניו של יצחק כהו מפני הזקנה. 

על ● שמבוסס  פירוש  מציע  רש"י  בתחילה  חכמים:  שפתי 
עבודת  בגלל  קרה  שהדבר  מביא  לכן  הפסוקים,  בין  סמיכות 
אולם,  הקודם.  בפסוק  המוזכרת  עשו,  נשות  של  האלילים 
בגלל  התעוורה  לא  רבקה  גם  למה  שאלה:  עם  נותר  הלומד 
כבר  נפגעו  יצחק  שעיני  נוסף  פירוש  מביא  רש"י  לכן  העשן? 
בעקידה, ולכן עיניו הושפעו מהעשן באופן חמור וקריטי יותר. 
יקרה  שזה  גרם  ה'  איך  השאלה:  עם  עומדים  אנו  עדיין  אולם 
ליצחק? לכן רש"י מביא את הסיבה הבאה שהעיוורון של יצחק 

היה כדי לאפשר ליעקב לקבל את הברכות. 

abtnr hfrxnbv jzhr nhgr1' vjzhr vzv' favut aufc puay 
ykphu kunr rtu atbh yvur' fl tku duzkho ujunxho' unrtho 
gmno farho/ fk nw abv vhv gau ms baho n,j, hs cgkhvi' 

ungbv tu,o' favhv ci nw' tnr' tct ci nw abv bat tav' 
t; tbh fi: )kv( nur, ruj/ kaui vnrt, ruj' fnu nnrho 
vhh,o2' fk ngahvi vhu kvfghx ukgmcui: khmje ukrcev/ 

הביאור 

כדי  ארבעים,  לגיל  כשהגיע  רק  התחתן  שעשו  מסביר  רש"י 
אפילו  שהוא  עד  לאביו,  נאמן  בן  שהוא  כולם  על  רושם  לעשות 
וישלח  זו, רש"י מסביר בפרשת  ברוח  גיל כמוהו.  מתחתן באותו 
שעשו קרא לאשתו אהליבמה — בשם יהודית, כדי לשוות רושם 
שהיא כופרת בעבודת אלילים )רש"י לו, ב(. וכיון שאהליבמה נולדה 
עשו  לכן  בשמו(,  )וכפי שרש"י מסביר שם שמרומז  רשע  מאבא 
נאלץ לשנות גם את השם של אביה, כדי להשלים את הרושם שהוא 

נשא אישה צדקת. לכן הוא קרא לה יהודית בת בארי החתי. 

להסביר  צורך  אין  פשוטו של מקרא,  לפי  'בארי':  לשם  בנוגע 
מדוע בחר בשם הזה דוקא, אלא העיקר שאנו מבינים מדוע הוא 

ואין חשיבות באיזה שם בחר. )רש"י מתעכב  שינה לו את השם, 
להסביר רק שמות שמעוררים שאלה או סתירה מסוימת(.  

את  'לשדרג'  כדי  בארי  בשם  בחר  להסביר, שעשו  יתכן  אמנם 
השקר שבנה סביב אשתו. בפרשה הקודמת קראנו, שיצחק התעסק 
השלישית  הבאר   — בזה  להצלחה  זכה  ובסוף  בארות,  בחפירת 
עמו  כרת  פלשתים  מלך  אבימלך  ואפילו  שלימה,  נשארה  שחפר 
ברית שלום. לכן, לאחר שעשו התחתן בגיל ארבעים כדי לחקות 
על  אביו,  חיקוי  של  הזו  בתחבולה  לנקוט  המשיך  הוא  אביו,  את 
ידי חפירת באר משלו — לא במובן הפיזי, אלא על ידי כך שסיפר 
שנשא את בתו של אדם בשם בארי, היינו הבאר שלי. כך הוא עשה 
חיקוי נוסף: "כשם שלאבי יש באר משלו, גם לי יש 'באר' משלי". 

)על פי לקוטי שיחות חלק ה, עמ' 163 ואילך( 

w² �g§v�i i¬¥rŸxÎm¦r xÀ�x�b í ¥rŸx Eai¹�x�I�e k :mi«�I�g m�i¬�n x−�`§A m½�WÎE`§v�nÆ �I�e
:F «O¦r E −w�V©r�z«�d i¬¦M wŸ�y½¥r Æ x�`§A�dÎm «�W `³�x�w�I�e m�i® �O�d Eṕ¨l xŸ −n`¥l
:d« �p�hŸ�y D−�n�W ¬̀�x�w�I�e �di® ¤l¨rÎm�B Eai−�x�I�e z�x½�g�` x´�`§A Æ Ex§R�g�I«�e `k

³̀�x�w�I�e �di® ¤l¨r E −a�x `¬÷�e z�x½�g�` x´�`§A Æ xŸR�g�I�e mÀ�X�n ẃ�Y§r�I�e ak

:u�x«�`¨a Epi¬�x¨tE Ep− ¨l d² �eŸd�i aī�g�x�d dº�Y©rÎi«¦M x�n Ÿ̀ÀI�e zF½aŸg�xÆ D�n�W
d¨l�í©N©A Æ d�eŸd�i ei³ ¨l�` `Æ�x�I�e ck :r©a«�W x¬�`§A m−�X�n l©r¬ �I�e bk [iriax]

Ĺ�Y�̀ Îi«¦M Æ �̀xi�YÎl�` Li®¦a�` ḿ�d�x§a�` i−�d÷�` i¾¦kŸp«�` x�n`Ÿ¾I�e `E½d�d
:i«�C§a©r m¬ �d�x§a�̀  xE −a£r«©A ½L£r�x�fÎz�«` i´�zi¥A�x�d�e Æ LiÆ�Y§k�x«¥aE i¦kŸ½p�̀
m¬�WÎEx§k�I�e F ®l�d«�` m−�WÎh�I�e d½ �eŸd�i ḿ�W§AÆ `�x�w�I�e �gÀ¥A�f�n ḿ�W o¤a¯�I�e dk

Æ z�G�g�`«�e x® �x�B�n ei− ¨l�` K¬ ©l�d K¤l¾�ni¦a�`«�e ek :x«�`§A w−�g§v�iÎi«�c§a©r
m´ �z`¨A ©rE −C�n w½�g§v�i Æ m�d¥l�` x�n`Ÿ³I�e fk :F «̀ ¨a§vÎxŸ�y lŸ −ki¦tE Ed½¥r�x«�n
F ´̀ �x EÀx�n Ÿ̀ «I�e gk :m«¤k�Y�`«�n i�pE −g§N�W�Y�e i½�zŸ` m´�z`�pŸ�y Æ m�Y�`�e i®l̈�`
Epi−�zFpi«¥A d²l̈�` ¬̀ �p iÆ�d�Y x�n`ŸÀP�e ¼ K�O¦r | d´ �eŸd�i d́ �i�dÎi«¦M » Epi»�`�x
dÀ¨r�x Ep¹�O¦r dÆŸ�y£r«�YÎm�` hk :K«�O¦r zi−�x§a d¬ �z�x§k�p�e L® �pi¥aE Epí �pi¥A
−L�g«¥N�W�P�e aF½hÎw�x Æ L�O¦r Epi³Ÿ�y¨r xÆ�W�`«©k�e LE½ p£r«�b�p `÷́ Æ x�W�`«©M
d½�Y�W�n Æ m�d¨l U©r³ �I�e l [iying] :d« �eŸd�i KE ¬x§A d−�Y©r d¬�Y�̀  mF ®l�W§A
m´�g§N�W�i�e ei®�g�`§l Wi´�` E −r§a«�X�I�e x�wŸ½A©a Eni´¦M�W�I�e `l :E «Y�W�I�e E −l§k Ÿ̀ «I�e
í�c§a©r Æ E`ŸÆa�I�e `EÀd�d mF´I©A | i´�d�i�e al :mF «l�W§A F −Y�`«�n E ¬k§l« �I�e w½�g§v�i
Ep ¬̀v̈�n F −l Ex�n`Ÿ¬I�e Ex® ¨®ẗ�g x´�W�` x−�`§A�d zF ¬cŸ`Îl©r F½l Eć �B�I�e w½�g§v�i
c−©r r©a½�W x´�`§A Æ xi¦r�dÎm� «W o³¥MÎl©r d®r̈§a�W D−�zŸ` `¬�x�w�I�e bl :m�i«�n
Æ d�X�` g ³�T�I�e d½�p�W mi´¦r¨A�x�`Îo¤A Æ eŸ�y¥r i³�d�i�e cl q :d« �G�d mF¬I�d
:i«�Y�g«�d o −÷i�`Îz©A z½�nŸ�ýÄÎz�̀ �e i®�Y�g«�d i−�x�̀ §AÎz©A zi½�cEd�iÎz�̀
o ´�w�fÎi«¦M Æ i�d�i«�e ` fk q :d «�w§a�x§lE w−�g§v�i§l �gE ®x z�xŸń � oi− �i�d«�Y�e dl

lŸÀc�B�d F´p§A | éŸ �y¥rÎz�` º̀�x�w�I�e zŸ ®̀ �x«�n ei− �pi¥r � oi¬�d§k�Y�e w½�g§v�i
` ¬÷ i�Y�p ® �w�f −̀ �pÎd�P�d x�n`Ÿ¾I�e a :i�p« �P�d ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e i½�p§AÆ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e
Æ `¥v�e L® �Y�W�w�e −L�i§l�Y Li½¤l¥k `́ �pÎ`Ÿ�y Æ d�Y©r�e b :i«�zFn mF¬i i�Y§r−�c�i
x¬�W�`«©M mi¹�O©r�h�n iÆ¦lÎdŸ�y£r«�e c :[c�i«v̈ 'w] dciv i−¦N d�cE ¬v�e d½�c�V�d
m�x¬�h§A i−�W§t�p ¬L§k�x«ä�Y xE ²a£r«©A d̈l® ¥kŸ̀ �e i−¦N d�̀ i¬¦a�d�e i�Y§a² �d�`
Æ eŸ�y¥r K¤l³ �I�e F®p§A e−Ÿ�y¥rÎl�` w½�g§v�i x´ ¥A�c§A z©r½�nŸW d ´�w§a�x�e d :zE «n�`
D− �p§A aŸ ¬w£r«�iÎl�` d½�x�n«�` Æ d�w§a�x�e e :`i«¦a�d§l c�i−©v cE ¬v̈l d½�c�V�d
:xŸ «n`¥l Li−�g�` e¬Ÿ�y¥rÎl�` x² ¥A�c�n Li½¦a�̀ Îz�̀ Æ i�Y§rÆ�n�W d³ �P�d xŸ ®n`¥l
i¬ �p§t¦l d² k̈§k�x«¨a� «̀�e d¨l® ¥kŸ`�e mi−�O©r�h�n i¬¦lÎdŸ�y£r«�e c�i² ©v i¬¦N d�̀ iÆ¦a�d f

d¬ �E©v�n i−�p�` x¬ �W�`«©l i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬ �Y©r�e g :i«�zFn i¬ �p§t¦l d− �eŸd�i

ְוָית ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאילֹון ִחָּתָאה: לה ַוֲהָוָאה 

ְמָסְרָבן ּוַמְרְּגָזן ַעל ֵמיַמר ִיְצָחק ְוִרְבָקה: 

ֵעינֹוִהי  ְוָכֲהָיא  ִיְצָחק  ִסיב  ַּכד  ַוֲהָוה  א 

hWar

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש

ם ח נ מ ת  ר ו ת

,usku, ,arp -  ,hatrc rpx - כז:א��1 /  כו:לד 

) ח ל ש י ו ת  ש ר פ ( י  ת י מ א ם  ש ) ת ו ד ל ו ת ת  ש ר פ ( ם  י י ו נ י כ

אהליבמה, בת צבעון החוי )לו, ב( יהודית, בת בארי החתי )כו, לד(

עדה, בת אילון החתי )לו, ב( בשמת, בת אילון החתי )כו, לד(

בשמת, בת ישמעאל )לו, ג( מחלת, בת ישמעאל )כח, ט( שו
 ע

ת
שו

נ

1 תהלים פ, יד    2 דברים ט, כד



שלושת הפירושים של רש"י )פסוק א( 
יצחק  של  הראיה  מדוע   — פירושים  שלושה  מציע  רש"י 

נחלשה. 

ויש להבין: התורה עצמה מציעה את ההסבר לחולשת העיניים 
ותכהין  יצחק  זקן  כי  "ויהי  כמו שכתוב  הזקין!  הוא  כי  יצחק:  של 
לחפש  בכלל  צריך  רש"י  למה  רשב"ם(.  )ראה  מראות"  עיניו 

הסברים? ובוודאי שלא צריך שלושה הסברים!

הביאור 
לקראת סיום פרשת חיי שרה, אומרת התורה, שה' בעצמו בירך 
את  שצפה  מפני  יצחק,  את  לברך  "נתיירא  אברהם  כי  יצחק.  את 
עשו יוצא ממנו, אמר ]אברהם[ יבא בעל הברכות ויברך את אשר 
שלנו,  לפסוק  כשמגיעים  לכן,  וברכו".  הקב"ה  ובא  בעיניו,  ייטב 
"ותכהין עיניו )של יצחק( מראות", התעוררה לרש"י השאלה: אם 
יצחק נתברך מה' עצמו, כיצד יתכן שמשהו חסר בגוף שלו? ברכת 
ולמנוע ממנו  גופו שלם מכל חיסרון  ה' היתה צריכה לשמור את 

את הצער הזה!

היה  לא  יצחק  של  הראיה  שאבדן  הסבר  מחפש  רש"י  לכן, 
בגלל חיסרון בגופו כמו זיקנה וכו', אלא בגלל גורם חיצוני. רש"י 

מצא לנכון להביא שלושה פירושים כי לכל אחד מהם יש מעלות ❧
וחסרונות. 

1( הפירוש הראשון של רש"י: יצחק ניזוק מהעשן. 

ידי התורה עצמה. בפסוק  נרמז על  כי הוא  ההסבר הזה עדיף, 
ליצחק  רוח  "מרת  גרמו  ונשותיו  שעשו  קוראים  אנו  הקודם, 
והנה  שם(.  ורש"י  לה  )כו,  שלהם  האלילים  עבודת  בגלל  ולרבקה" 
הפסוק הבא מספר ש"ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת" )כז, 
א(. לכן, הכי קל לומר ששני האירועים קשורים זה לזה: עשן עבודת 
האלילים של נשות עשו, תרם לאירוע השני של חולשת הראיה של 

יצחק )ראה שפתי חכמים(. 

אולם, פירוש זה לבדו לא מספיק, כי הוא מעלה כמה תמיהות: 
א. פשטות הכתוב היא שיצחק התעוור לעת זקנתו בסוף חייו. כמו 
שכתוב "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות". אולם לפי פירוש 
וזה 80  זה, הוא איבד את ראייתו בגיל 100, כאשר עשו התחתן, 

שנה לפני פטירתו, זמן רב לפני הזקנה כנראה.

אלילים  לעבודת  עשן  הסתם  מן  העלו  לא  ומשפחתו  עשו  ב. 
כן,  אם  נפרדת,  בדירה  גרו  שהם  מסתבר  ובכלל,  יצחק,  בנוכחות 
לא  רבקה  גם  למה  נפגע,  יצחק  ואם  מהעשן?  נפגע  יצחק  למה 

ניזוקה? 

avhu gucsu, gcus, tkhkho3: )t( u,fvhi/ cgabi ak tku' 
)avhu ngabu, uneyhru, kgcus, tkhkho(/ scr tjr' fabges 
gk dch vnzcj' uvhv tchu rumv kajyu' ctu,v agv bp,ju 
vanho' urtu nktfh var, uvhu cufho' uhrsu sngu,hvo ubpku 
gk ghbhu' kphfl fvu ghbhu/ scr tjr' fsh ahyuk hgec t, 
vcrfu,: )c( kt hsg,h huo nu,h/ tnr rch hvuag ci erjv' 
to ndhg tso kpre tcu,hu' hstd jna abho kpbhvo' ujna 

ktjr fi' uhmje vhv ci ef"d' tnr' ant kpre tnh tbh ndhg' 
uvht c, ef"z n,v' uvrhbh ci vw abho xnul kprev' kphfl 
kt hsg,h huo nu,h' ant kpre tnh ant kpre tct: )d( ,khl/ 
jrcl' asrl k,ku,v: at bt/ kaui vajzv' ftu,v aabhbu4' 
thi najhzhi t, vxfhi tck nahtv gk dch jcr,v' jss xfhbl 
uajuy hpv akt ,tfhkbh bckv5: umusv kh/ ni vvper' ukt ni 
vdzk: )v( kmus mhs kvcht/ nvu kvcht' to kt hnmt mhs' 

ם ח נ מ ת  ר ו ת

hWar

ִמְּלֶמֱחֵזי ּוְקָרא ָית ֵעָׂשו ְּבֵריּה ַרָּבא ַוֲאַמר 

ַוֲאַמר  ב  ֲאָנא:  ָהא  ֵליּה  ַוֲאַמר  ְּבִרי  ֵליּה 

יֹוָמא  ָיַדע  ֲאָנא  ֵלית  ֵסיִבית  ְכַען  ָהא 

ַסְיָפְך  ֵזיָנְך  ְּכַען  ַסב  ּוְכַען  ג  ְדֵאימּות: 

ֵציָדא:  ִלי  ְוצּוד  ְלַחְקָלא  ּופּוק  ְוַקְׁשָּתְך 

ְרֵחיִמית  ִדי  ְּכָמא  ַתְבִׁשיִלין  ִלי  ד ַוֲעֵביד 

ְתָבְרִכיָנְך  ִּדי  ְּבִדיל  ְוֵאיכּול  ִלי  ְוָאֵעל 

ְׁשַמַעת  ְוִרְבָקה  ה  ֵאימּות:  ָלא  ַעד  ַנְפִׁשי 

ַוֲאַזל  ְּבֵריּה  ֵעָׂשו  ִעם  ִיְצָחק  ַמֵּליל  ַּכד 

ְלַאְיָתָאה:  ֵציָדא  ְלֵמיַצד  ְלַחְקָלא  ֵעָׂשו 

ו ְוִרְבָקה ֲאֶמֶרת ְלַיֲעקֹב ְּבַרּה ְלֵמיָמר ָהא 

ְׁשָמִעית ָית ֲאבּוְך ְמַמֵּלל ִעם ֵעָׂשו ֲאחּוְך 

18� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx ו oכז:א- ´�w�fÎi«¦M Æ i�d�i«�e ` fk q :d «�w§a�x§lE w−�g§v�i§l �gE ®x z�xŸń � oi− �i�d«�Y�e dl

lŸÀc�B�d F´p§A | éŸ �y¥rÎz�` º̀�x�w�I�e zŸ ®̀ �x«�n ei− �pi¥r � oi¬�d§k�Y�e w½�g§v�i
` ¬÷ i�Y�p ® �w�f −̀ �pÎd�P�d x�n`Ÿ¾I�e a :i�p« �P�d ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e i½�p§AÆ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e
Æ `¥v�e L® �Y�W�w�e −L�i§l�Y Li½¤l¥k `́ �pÎ`Ÿ�y Æ d�Y©r�e b :i«�zFn mF¬i i�Y§r−�c�i
x¬�W�`«©M mi¹�O©r�h�n iÆ¦lÎdŸ�y£r«�e c :[c�i«v̈ 'w] dciv i−¦N d�cE ¬v�e d½�c�V�d
m�x¬�h§A i−�W§t�p ¬L§k�x«ä�Y xE ²a£r«©A d̈l® ¥kŸ̀ �e i−¦N d�̀ i¬¦a�d�e i�Y§a² �d�`
Æ eŸ�y¥r K¤l³ �I�e F®p§A e−Ÿ�y¥rÎl�` w½�g§v�i x´ ¥A�c§A z©r½�nŸW d ´�w§a�x�e d :zE «n�`
D− �p§A aŸ ¬w£r«�iÎl�` d½�x�n«�` Æ d�w§a�x�e e :`i«¦a�d§l c�i−©v cE ¬v̈l d½�c�V�d
:xŸ «n`¥l Li−�g�` e¬Ÿ�y¥rÎl�` x² ¥A�c�n Li½¦a�̀ Îz�̀ Æ i�Y§rÆ�n�W d³ �P�d xŸ ®n`¥l
i¬ �p§t¦l d² k̈§k�x«¨a�`«�e d¨l® ¥kŸ`�e mi−�O©r�h�n i¬¦lÎdŸ�y£r«�e c�i² ©v i¬¦N d�̀ iÆ¦a�d f

d¬ �E©v�n i−�p�` x¬ �W�`«©l i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬ �Y©r�e g :i«�zFn i¬ �p§t¦l d− �eŸd�i
mi®¦aŸh mi−�G¦r i¬ �i�c�B i² �p�W mÀ�X�n i´¦lÎg «�w�e o`Ÿ½S�dÎl�` Æ `�pÎK¤l h :K«�zŸ̀
Li−¦a�`§l ¬�z`¥a«�d�e i :a«�d�` x¬�W�`«©M Li−¦a�`§l mi²�O©r�h�n m¯�zŸ` dÆŸ�y¡r«�`�e
Îl�` aŸ½w£r«�i x�n`Ÿ´I�e `i :F «zFn i¬ �p§t¦l −L§k�x«¨a�i x¬�W�` x² ªa£r«©A l®k̈�`�e
i³©lE` ai :w«¨l�g Wi¬�` i−¦kŸp«�`�e x½¦rŸ�y Wi´�` Æ i�g�` e³Ÿ�y¥r o´�d F ®O�` d −�w§a�x
` ¬÷�e d− ¨l¨l�w i² ©l̈r i¬�z`¥a«�d�e ©r®�Y§r�z�n¦M ei− �pi¥r§a i�zi¬ �i�d�e i½¦a�̀ Æ i�pÆ�X�n�i
K¬ ¥l�e i−¦lŸw§A r¬�n�W K² �̀  i® �p§A −L�z«¨l§l�w i¬ ©l¨r F½O� Æ̀ Fl x�n`Ÿ ³Y�e bi :d«k̈�x§a
x−�W�`«©M mi½�O©r�h�n Æ FO�` U©r³�Y�e F ®O�`§l `−¥a�I�e g½�T�I�e Æ K¤lÆ �I�e ci :i«¦lÎg «�w
zŸ½c�n�g«�dÆ lŸc�B�d D³ �p§A e¹Ÿ�y¥r iÆ�c�b¦AÎz�` dÂ�w§aÂ�x g ´�T�Y�e eh :ei«¦a�` a¬�d�`
Æ zŸxŸr zÀ�`�e fh :o«�h�T�d D¬ �p§A aŸ −w£r«�iÎz«�` W¬ ¥A§l�Y�e z�i®Ä©A D−�Y�` x¬�W�`
o ¯�Y�Y�e fi :ei«�x`�E©v z ¬�w§l�g l−©r�e ei®�c�iÎl©r d�Wi−¦A§l�d mi½ �G¦r«�d í �i�c�B
:D« �p§A aŸ ¬w£r«�i c− �i§A d�z®Ÿ �y¨r x́�W�` m�g−¤N�dÎz�`�e mi²�O©r�h�O�dÎz�`
:i«�p§A d−�Y�̀  i¬�n i�P½ �P�d x�n`Ÿ´I�e i®¦a�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�`Îl�` `Ÿ ¬a�I�e gi

x¬ �W�̀ «©M i�zi¾Ÿ�ÿr L½�xŸk§A éŸ �y¥r Æ i¦kŸp«�` eiÀ¦a�`Îl�` aŸ¹w£r«�i x�n`ŸÆ I�e hi

i�P¬ ©k�x«ä�Y xE −a£r«©A i½�ci¥S�n Æ d¨l§k�`�e dÀ¨a�W `́ �pÎmE «w i®l̈�̀  �Y�x−©A�C
i® �p§A `Ÿ −v�n¦l �Y�x¬�d�n d² �GÎd�n F½ p§AÎl�` Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e k :L«�W§t�p
aŸ½w£r«�iÎl«�`Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e `k :i« �p¨t§l Li− �d÷�` d¬ �eŸd�i d² �x�w�d i¬¦M x�n Ÿ̀¾I�e
W¯�B�I�e ak :` «÷Îm�` e−Ÿ �y¥r i¬ �p§A d² �f d¬ �Y�̀ «�d i® �p§A −L�W«�n�`«�e ¬̀ �PÎd�W�B
m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e

3  ב''ר סה, ד    4 ביצה כח.    5 ב''ר סה, יג    



hcht ni vdzk: )z( kpbh vw/ crau,u' ahxfho gk hsh: )y( uej 
kh/ nakh vo uthbo dzk' afl f,c kv hmje cf,uc,v khyuk abh 
dshh gzho cfk huo1: abh dshh gzho/ ufh abh dshh gzho vhv 
ntfku ak hmje' tkt pxj vhv' vtjs verhc kpxju' uvtjs 

gav nygnho/ cpreh srch tkhgzr: ftar tvc/ fh ygo 
vdsh fygo vmch: )ht( tha agr/ cgk agr: )hc( hnabh/ fnu 
nnaa cmvrho2: )yu( vjnsu,/ vbehu, f,rdunu sfhh,t/ scr 
tjr ajns tu,i ni bnrus: tar t,v cch,/ uvkt fnv baho 

]בנוגע לנשות עשו, ניתן לומר שהם אכן אבדו את הראיה שלהן, 
או שהם ידעו איך למנוע את ההשפעה השלילית של העשן. בנוגע 
)כה, כז(, שבילה  לעשו עצמו אין שאלה, כי הוא היה "איש שדה" 
מעט זמן בבית, כך שמן הסתם לא נפגע. השאלה היא מדוע יצחק 

נפגע, ומדוע רבקה לא נפגעה.[ 

ג. יוצא מזה, שיעקב קיבל את הברכות 'בזכות' סיבה שלילית, 
עשן של עבודת אלילים. וזה כמובן דבר לא 'חלק'. 

ד. פירוש זה משאיר אותנו עם קושיה נוספת, כללית יותר: 

אם יצחק התעוור רק בשלב זה, כיצד עשו הצליח לרמות אותו 
כל כך הרבה שנים ולהסתיר ממנו את מעשיו הלא רצויים?

על כן, רש"י מחפש הסבר אחר.

o ´�w�fÎi«¦M Æ i�d�i«�e ` fk q :d «�w§a�x§lE w−�g§v�i§l �gE ®x z�xŸń � oi− �i�d«�Y�e dl

lŸÀc�B�d F´p§A | éŸ �y¥rÎz�` º̀�x�w�I�e zŸ ®̀ �x«�n ei− �pi¥r � oi¬�d§k�Y�e w½�g§v�i
` ¬÷ i�Y�p ® �w�f −̀ �pÎd�P�d x�n`Ÿ¾I�e a :i�p« �P�d ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e i½�p§AÆ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e
Æ `¥v�e L® �Y�W�w�e −L�i§l�Y Li½¤l¥k `́ �pÎ`Ÿ�y Æ d�Y©r�e b :i«�zFn mF¬i i�Y§r−�c�i
x¬�W�`«©M mi¹�O©r�h�n iÆ¦lÎdŸ�y£r«�e c :[c�i«v̈ 'w] dciv i−¦N d�cE ¬v�e d½�c�V�d
m�x¬�h§A i−�W§t�p ¬L§k�x«ä�Y xE ²a£r«©A d̈l® ¥kŸ̀ �e i−¦N d�̀ i¬¦a�d�e i�Y§a² �d�`
Æ eŸ�y¥r K¤l³ �I�e F®p§A e−Ÿ�y¥rÎl�` w½�g§v�i x´ ¥A�c§A z©r½�nŸW d ´�w§a�x�e d :zE «n�`
D− �p§A aŸ ¬w£r«�iÎl�` d½�x�n«�` Æ d�w§a�x�e e :`i«¦a�d§l c�i−©v cE ¬v̈l d½�c�V�d
:xŸ «n`¥l Li−�g�` e¬Ÿ�y¥rÎl�` x² ¥A�c�n Li½¦a�̀ Îz�̀ Æ i�Y§rÆ�n�W d³ �P�d xŸ ®n`¥l
i¬ �p§t¦l d² k̈§k�x«¨a�`«�e d¨l® ¥kŸ`�e mi−�O©r�h�n i¬¦lÎdŸ�y£r«�e c�i² ©v i¬¦N d�̀ iÆ¦a�d f

d¬ �E©v�n i−�p�` x¬ �W�`«©l i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬ �Y©r�e g :i«�zFn i¬ �p§t¦l d− �eŸd�i
mi®¦aŸh mi−�G¦r i¬ �i�c�B i² �p�W mÀ�X�n i´¦lÎg «�w�e o Ÿ̀½S�dÎl�` Æ `�pÎK¤l h :K«�zŸ̀
Li−¦a�`§l ¬�z`¥a«�d�e i :a«�d�` x¬�W�`«©M Li−¦a�`§l mi²�O©r�h�n m¯�zŸ` dÆŸ�y¡r«�`�e
Îl�` aŸ½w£r«�i x�n`Ÿ´I�e `i :F «zFn i¬ �p§t¦l −L§k�x«¨a�i x¬�W�` x² ªa£r«©A l®k̈�`�e
i³©lE` ai :w«¨l�g Wi¬�` i−¦kŸp«�`�e x½¦rŸ�y Wi´�` Æ i�g�` e³Ÿ�y¥r o´�d F ®O�` d −�w§a�x
` ¬÷�e d− ¨l¨l�w i² ©l¨r i¬�z`¥a«�d�e ©r®�Y§r�z�n¦M ei− �pi¥r§a i�zi¬ �i�d�e i½¦a�̀ Æ i�pÆ�X�n�i
K¬ ¥l�e i−¦lŸw§A r¬�n�W K² �̀  i® �p§A −L�z«¨l§l�w i¬ ©l¨r F½O� Æ̀ Fl x�n`Ÿ ³Y�e bi :d«k̈�x§a
x−�W�`«©M mi½�O©r�h�n Æ FO�` U©r³�Y�e F ®O�`§l `−¥a�I�e g½�T�I�e Æ K¤lÆ �I�e ci :i«¦lÎg «�w
zŸ½c�n�g«�dÆ lŸc�B�d D³ �p§A e¹Ÿ�y¥r iÆ�c�b¦AÎz�` dÂ�w§aÂ�x g ´�T�Y�e eh :ei«¦a�` a¬�d�`
Æ zŸxŸr zÀ�`�e fh :o«�h�T�d D¬ �p§A aŸ −w£r«�iÎz«�` W¬ ¥A§l�Y�e z�i®Ä©A D−�Y�` x¬�W�`
o ¯�Y�Y�e fi :ei«�x`�E©v z ¬�w§l�g l−©r�e ei®�c�iÎl©r d�Wi−¦A§l�d mi½ �G¦r«�d í �i�c�B
:D« �p§A aŸ ¬w£r«�i c− �i§A d�z®Ÿ �y¨r x́�W�` m�g−¤N�dÎz�`�e mi²�O©r�h�O�dÎz�`
:i«�p§A d−�Y�̀  i¬�n i�P½ �P�d x�n`Ÿ´I�e i®¦a�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�`Îl�` `Ÿ ¬a�I�e gi

x¬ �W�̀ «©M i�zi¾Ÿ�ÿr L½�xŸk§A éŸ �y¥r Æ i¦kŸp«�` eiÀ¦a�`Îl�` aŸ¹w£r«�i x�n`ŸÆ I�e hi

i�P¬ ©k�x«ä�Y xE −a£r«©A i½�ci¥S�n Æ d¨l§k�`�e dÀ¨a�W `́ �pÎmE «w i®l̈�̀  �Y�x−©A�C
i® �p§A `Ÿ −v�n¦l �Y�x¬�d�n d² �GÎd�n F½ p§AÎl�` Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e k :L«�W§t�p
aŸ½w£r«�iÎl«�`Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e `k :i« �p¨t§l Li− �d÷�` d¬ �eŸd�i d² �x�w�d i¬¦M x�n Ÿ̀¾I�e
W¯�B�I�e ak :` «÷Îm�` e−Ÿ �y¥r i¬ �p§A d² �f d¬ �Y�̀ «�d i® �p§A −L�W«�n�`«�e ¬̀ �PÎd�W�B
m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e

ִלי  ַוֲעֵביד  ֵציָדא  ִלי  ַאְיִתי  ז  ְלֵמיָמר: 
ַתְבִׁשיִלין ְוֵאיכֹול ַוֲאָבְרִכיָנְך ֳקָדם ְיָי ֳקָדם 
מֹוִתי: ח ּוְכַען ְּבִרי ַקֵּביל ִמִּני ְלָמא ִדי ֲאָנא 
ְלַות ָעָנא ְוַסב  ְּכַען  ִאֵזיל  ָיָתְך: ט  ְמַפְּקָדא 
ָטָבן  ִעִּזין  )ַבר(  ַּגְדֵיי  ְּתֵרין  ִמַּתָּמן  ִלי 
ְוֶאְעֵּביד ַיְתהֹון ַּתְבִׁשיִלין ַלֲאבּוְך ְּכָמא ִדי 
ִּדי  ְּבִדיל  ְוֵייכּול  ַלֲאבּוְך  ְוַתְיֵתי  י  ְרֵחים: 
ַיֲעקֹב  ַוֲאַמר  יא  מֹוֵתיּה:  ֳקָדם  ְיָבְרִכיָנְך 
ַׂשֲעָרן  ְּגַבר  ָאִחי  ֵעָׂשו  ָהא  ִאֵּמיּה  ְלִרְבָקה 
ַוֲאָנא ְּגַבר ְׁשִעיַע: יב ָמִאים ְימּוִׁשיַנִני ַאָּבא 
ְוֵאֵהי ַמְיֵתי ֲעַלי  ְוֵאֵהי ְבֵעינֹוִהי ְּכִמְתָלָעב 
ִאֵּמיּה  ֵליּה  ַוֲאֶמֶרת  יג  ִבְרָכן:  ְוָלא  ְלָוִטין 
ְלָוַטָּיא  ֵייתּון  ְּדָלא  ִּבְנבּוָאה  ִאְתֲאַמר  ֲעַלי 
ִלי:  ַסב  ְוִאֵזיל  ִמִּני  ַקֵּביל  ְּבַרם  ְּבִרי  ֲעָלְך 
ַוֲעָבַדת  ְלִאֵּמיּה  ְוַאְיֵתי  ּוְנֵסיב  יד ַוֲאַזל 

ֲאבּוִהי:  ְרֵחים  ִדי  ְּכָמא  ַּתְבִׁשיִלין  ִאֵּמיּה 
ְּבַרּה  ֵעָׂשו  ְלבּוֵׁשי  ָית  ִרְבָקה  טו ּוְנֵסיַבת 
ְוַאְלִּביַׁשת  ְּבֵביָתא  ִעַּמּה  ִּדי  ַּדְכָיָתא  ַרָּבא 
ָית ַיֲעקֹב ְּבַרּה ְזִעיָרא: טז ְוָית ַמְׁשֵכי ְּדַגְדֵיי 
ְבֵני ִעֵּזי ַאְלִּביַׁשת ַעל ְידֹוִהי ְוַעל ְׁשִעיעּות 
ַצְוֵריּה: יז ִויָהַבת ָית ַּתְבִׁשיַלָּיא ְוָית ַלְחָמא 

hWar
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] סוף מעשה ]

במקום לקחת מיצחק את מאור עיניו כדי שהוא יתן ליעקב 
פשוטה:  יותר  בדרך  זאת  לפעול  יכול  היה  ה'  הברכות,  את 

לגלות ליצחק שעשו אדם רשע!

לכת  להרחיק  צריך  כמה  עד  למדים  אנו  שמכאן  אלא, 
היה  ה'  הנה,  אחר.  יהודי  על  הרע  לשון  מלדבר  להימנע  כדי 
מוכן שיצחק יאבד את מאור עיניו ובלבד שלא לדבר בגנותו 

של עשו. 
)על פי לקוטי שיחות חלק טו, עמ' 215-6( 

1 שם שם יד    2 דברים כח, כט    



המלאכים  מדמעות  ניזוקו  עיניו  רש"י:  של  השני  הפירוש   )2
בעקידה.

בעת  המלאכים  מדמעות  ניזוקו  יצחק  שעיני  הזה,  הפירוש 
אותו  לכן, רש"י מביא  דרש,  הוא  בכתוב אלא  נרמז  לא  העקידה, 
הקודמות.  התמיהות  רוב  את  מבהיר  הוא  אולם  ראשון.  ולא  שני 
יוצא  ב(  רבקה.  ולא  בעיניו,  ניזוק  יצחק  רק  מדוע  היטב  מובן  א( 
שיעקב קיבל את הברכות בזכות סיבה חיובית שאין למעלה הימנה 
הצליח  עשו  כיצד  מובן  ג(  בעקידה.  יצחק  של  הנפש  מסירות   —
לרמות את אביו כל השנים, כי יצחק התעוור כבר בעקידה, לפני 

שעשו בכלל נולד.

אולם, פירוש זה הוא רק דרש, וגם, הוא סותר את פשט הכתוב 
שיצחק התעוור לעת זקנה, ואילו לפי פירוש זה הוא התעוור בעת 

העקידה, בהיותו בגיל 37! — לכן, רש"י חיפש פירוש שלישי. 

3( הפירוש השלישי של רש"י: ה' לקח מיצחק את הראיה כדי 
שיעקב יקבל את הברכות.

הפירוש השלישי של רש"י הוא, שה' לקח את הראיה של יצחק 
כדי שיעקב יקבל את הברכות. וזה מתאים היטב עם פשט הכתוב, 

שיצחק איבד את ראייתו רק כשהזקין בסוף חייו.

מהתמיהות  כמה  עם  אותנו  משאיר  זה  פירוש  גם  אולם, 
עד  השנים  כל  אביו  את  לרמות  הצליח  עשו  כיצד  א.  הקודמות: 
שהזקין והתעוור? ב. קושיה עיקרית וחזקה: כיצד יתכן שה' בחר 
בדרך כזו נוראה כדי לתת ליעקב את הברכות? ברור שה' יכול היה 

למצוא דרך קלה יותר לפעול את הענין! 

כיון שהיא מעלה  כחמורה,  הזו  רואה את השאלה  רש"י  ואכן, 
שאלה בעצם ההיגיון שלה. לכן מביא את הפירוש הזה אחרון.

)על פי לקוטי שיחות חלק טו, עמ' 211 ואילך( 

vhu ku' uvut npehs tmk tnu' tkt avhv ceh cngahvi ujuasi: 
)hy( tbfh gau cfrl/ tbfh vncht kl' ugau vut cfurl: 

gah,h/ fnv scrho' ftar scr, tkh: acv/ kaui nhxc gk  
vakji' kfl n,urdo tx,jr: 

ם ח נ מ ת  ר ו ת
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ִּדי ֲעָבַדת ִּביָדא ְּדַיֲעקֹב ְּבַרּה: יח ְוָעל ְלַות 
ֲאבּוִהי ַוֲאַמר ַאָּבא ַוֲאַמר ָהא ֲאָנא ַמן ַאְּת 
ֵעָׂשו  ֲאָנא  ַלֲאבּוִהי  ַיֲעקֹב  ַוֲאַמר  יט  ְּבִרי: 
ּבּוְכָרְך ֲעָבִדית ְּכָמא ִדי ַמֶּלְלָּתא ִעִּמי קּום 
ִּדי  ְּבִדיל  ִמֵּציִדי  ְוֵתיכּול  ִאְסַּתַחר  ְּכַען 
ִלְבֵריּה  ִיְצָחק  ַוֲאַמר  כ  ַנְפָׁשְך:  ְתָבְרִכיַנִני 
ַוֲאַמר  ְּבִרי  ְלַאְׁשָּכָחא  אֹוֵחיָתא  ֵדין  ָמא 
ֲאֵרי ַזִּמין ְיָי ֱאָלָהְך ֳקָדָמי: כא ַוֲאַמר ִיְצָחק 

18� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx יח-כא  : כז

o ´�w�fÎi«¦M Æ i�d�i«�e ` fk q :d «�w§a�x§lE w−�g§v�i§l �gE ®x z�xŸń � oi− �i�d«�Y�e dl

lŸÀc�B�d F´p§A | éŸ �y¥rÎz�` º̀�x�w�I�e zŸ ®̀ �x«�n ei− �pi¥r � oi¬�d§k�Y�e w½�g§v�i
` ¬÷ i�Y�p ® �w�f −̀ �pÎd�P�d x�n`Ÿ¾I�e a :i�p« �P�d ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e i½�p§AÆ ei¨l�` x�n`Ÿ³I�e
Æ `¥v�e L® �Y�W�w�e −L�i§l�Y Li½¤l¥k `́ �pÎ`Ÿ�y Æ d�Y©r�e b :i«�zFn mF¬i i�Y§r−�c�i
x¬�W�`«©M mi¹�O©r�h�n iÆ¦lÎdŸ�y£r«�e c :[c�i«v̈ 'w] dciv i−¦N d�cE ¬v�e d½�c�V�d
m�x¬�h§A i−�W§t�p ¬L§k�x«ä�Y xE ²a£r«©A d̈l® ¥kŸ̀ �e i−¦N d�̀ i¬¦a�d�e i�Y§a² �d�`
Æ eŸ�y¥r K¤l³ �I�e F®p§A e−Ÿ�y¥rÎl�` w½�g§v�i x´ ¥A�c§A z©r½�nŸW d ´�w§a�x�e d :zE «n�`
D− �p§A aŸ ¬w£r«�iÎl�` d½�x�n«�` Æ d�w§a�x�e e :`i«¦a�d§l c�i−©v cE ¬v̈l d½�c�V�d
:xŸ «n`¥l Li−�g�` e¬Ÿ�y¥rÎl�` x² ¥A�c�n Li½¦a�̀ Îz�̀ Æ i�Y§rÆ�n�W d³ �P�d xŸ ®n`¥l
i¬ �p§t¦l d² k̈§k�x«¨a�`«�e d¨l® ¥kŸ`�e mi−�O©r�h�n i¬¦lÎdŸ�y£r«�e c�i² ©v i¬¦N d�̀ iÆ¦a�d f

d¬ �E©v�n i−�p�` x¬ �W�`«©l i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬ �Y©r�e g :i«�zFn i¬ �p§t¦l d− �eŸd�i
mi®¦aŸh mi−�G¦r i¬ �i�c�B i² �p�W mÀ�X�n i´¦lÎg «�w�e o`Ÿ½S�dÎl�` Æ `�pÎK¤l h :K«�zŸ̀
Li−¦a�`§l ¬�z`¥a«�d�e i :a«�d�` x¬�W�`«©M Li−¦a�`§l mi²�O©r�h�n m¯�zŸ` dÆŸ�y¡r«�`�e
Îl�` aŸ½w£r«�i x�n`Ÿ´I�e `i :F «zFn i¬ �p§t¦l −L§k�x«¨a�i x¬�W�` x² ªa£r«©A l®k̈�`�e
i³©lE` ai :w«¨l�g Wi¬�` i−¦kŸp«�`�e x½¦rŸ�y Wi´�` Æ i�g�` e³Ÿ�y¥r o´�d F ®O�` d −�w§a�x
` ¬÷�e d− ¨l¨l�w i² ©l̈r i¬�z`¥a«�d�e ©r®�Y§r�z�n¦M ei− �pi¥r§a i�zi¬ �i�d�e i½¦a�̀ Æ i�pÆ�X�n�i
K¬ ¥l�e i−¦lŸw§A r¬�n�W K² �̀  i® �p§A −L�z«¨l§l�w i¬ ©l¨r F½O� Æ̀ Fl x�n`Ÿ ³Y�e bi :d«k̈�x§a
x−�W�`«©M mi½�O©r�h�n Æ FO�` U©r³�Y�e F ®O�`§l `−¥a�I�e g½�T�I�e Æ K¤lÆ �I�e ci :i«¦lÎg «�w
zŸ½c�n�g«�dÆ lŸc�B�d D³ �p§A e¹Ÿ�y¥r iÆ�c�b¦AÎz�` dÂ�w§aÂ�x g ´�T�Y�e eh :ei«¦a�` a¬�d�`
Æ zŸxŸr zÀ�`�e fh :o«�h�T�d D¬ �p§A aŸ −w£r«�iÎz«�` W¬ ¥A§l�Y�e z�i®Ä©A D−�Y�` x¬�W�`
o ¯�Y�Y�e fi :ei«�x`�E©v z ¬�w§l�g l−©r�e ei®�c�iÎl©r d�Wi−¦A§l�d mi½ �G¦r«�d í �i�c�B
:D« �p§A aŸ ¬w£r«�i c− �i§A d�z®Ÿ �y¨r x́�W�` m�g−¤N�dÎz�`�e mi²�O©r�h�O�dÎz�`
:i«�p§A d−�Y�̀  i¬�n i�P½ �P�d x�n`Ÿ´I�e i®¦a�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�`Îl�` `Ÿ ¬a�I�e gi

x¬ �W�̀ «©M i�zi¾Ÿ�ÿr L½�xŸk§A éŸ �y¥r Æ i¦kŸp«�` eiÀ¦a�`Îl�` aŸ¹w£r«�i x�n`ŸÆ I�e hi

i�P¬ ©k�x«ä�Y xE −a£r«©A i½�ci¥S�n Æ d¨l§k�`�e dÀ¨a�W `́ �pÎmE «w i®l̈�̀  �Y�x−©A�C
i® �p§A `Ÿ −v�n¦l �Y�x¬�d�n d² �GÎd�n F½ p§AÎl�` Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e k :L«�W§t�p
aŸ½w£r«�iÎl«�`Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e `k :i« �p¨t§l Li− �d÷�` d¬ �eŸd�i d² �x�w�d i¬¦M x�n Ÿ̀¾I�e
W¯�B�I�e ak :` «÷Îm�` e−Ÿ �y¥r i¬ �p§A d² �f d¬ �Y�̀ «�d i® �p§A −L�W«�n�`«�e ¬̀ �PÎd�W�B
m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e

] ניצוצות של חסידות ]

ברכתו של יצחק 

אם יצחק ידע ש"אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו” )ראה 
שאלות בסיסיות ותורת מנחם לפסוק כא(, מדוע הוא רצה לברך את עשו, 

ולא את יעקב? 

אלא יצחק ידע שבתוך עשו נמצאים ניצוצות קדושים משורש 
עשו,  את  לברך  בחר  הוא  לכן,  ביעקב.  מאשר  יותר  מאד,  גבוה 
את  להעלות  הרוחני  הכוח  את  יש  שלו  שלברכה  הבין  יצחק  כי 

הניצוצות שהיו טמונים בתוך עשו. 

יעקב,  ידי  על  תחילה  לעבור  צריכה  היתה  הברכה  באמת  אבל 
כי עשו לא היה לא היה מוכן מספיק לקלוט את הברכה של יצחק 
את  יקבל  יעקב  שתחילה  כך  העניינים  את  ארגן  ה'  לכן,  כראוי. 
הברכות, ואחר כך, יעקב בתורו יקלוט ויפנים את הברכות, להעלות 

את הניצוצות הטמונים בעשו. 

)על פי ספר המאמרים מלוקט, חלק ד, עמ' 64 הערה 14( 



למה יצחק אמר ליעקב להתקרב אליו? )פסוק כא(

את  מזכיר  לא  כלל  בדרך  "עשו  לעצמו:  אמר  יצחק  רש"י: 
שם ה' אבל האיש הזה אמר: 'כי הקרה ה' אלקיך’”. 

מדרש: יצחק אמר: "אני יודע שעשו לא מזכיר שם שמים 
והאיש הזה כן הזכיר. אין ספק שזה יעקב ולא עשו”.  

מה היה הריח שיצחק הריח? )פסוק כז( 

רש"י: הלא אין ריח רע יותר משערות העזים ]שיעקב לבש 
— ראה פסוק טז[, אלא שריח גן עדן נכנס עם יעקב. ]וזה היה 

●

●

 — ה'”  ברכו  אשר  שדה  "כריח  כז[  בפסוק  נאמר  שעליו  הריח 
שה' נתן ביעקב ריח טוב של שדה תפוחים. כך דרשו רבותינו. 

שפתי חכמים: בגדי עשו שיעקב לבש היו שייכים תחילה 
לנמרוד ועשו חמד וגנב אותם. נמרוד קיבל את הבגדים מאדם 

הראשון שלבש אותם בגן עדן. 

הריח  שיצחק  חכמינו  דברי  את  מביא  יעקב: רש"י  נחלת 
בביטוי  משתמש  הפסוק  למה  מסביר  זה  כי  תפוחים,  שדה 
שהפסוק  לומר  יש  פשוטו  לפי  אמנם,  יחיד.  בלשון  "שדה” 
מתיחס לשדות באופן כללי. והכוונה היא שיצחק הריח ריח של 

שדות פורחים ופרחים. 

)ft( dav bt utnal/ tnr hmje ckcu' thi srl gau kvhu, 
ao anho adur cphu' uzv tnr fh verv vw tkvhl: )fc( euk 
hgec/ anscr ckaui ,jbubho' euo bt' tck gau ckaui ebyurht 

scr' heuo tch: )fs( uhtnr tbh/ kt tnr tbh gau' tkt tbh: 
)fz( uhrj uduw/ uvkt thi rhj rg hu,r nay; vgzho' tkt nkns 
abfbxv gnu rhj di gsi: frhj asv tar crfu vw/ ab,i cu 

החשד של יצחק )פסוק כא( 
והמדרש,  רש"י  בין  מחלוקת  כאן  שיש  נראה  ראשון,  במבט 

בנוגע לחשד שעלה בלב יצחק:

רש"י כותב "אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו", היינו 
שלפעמים עשו מזכיר שם שמים, אבל זה קורה לעיתים רחוקות. 

אולם, המדרש אומר שעשו איננו מזכיר שם שמים כלל. 

אולם, ברמת הפשט מוכרחים לומר כמו שכותב המדרש, שעשו 
אף פעם לא מזכיר שם שמים. כי אם הוא כן היה מזכיר מפעם לפעם, 

מדוע הפעם הזו שהזכיר )בפסוק כ( עוררה את חשדו של יצחק? 

לכן, צריך לומר שגם רש"י מסכים שעשו אף פעם לא נהג להזכיר ❧
את שם ה'. והבדלי הלשון בין רש"י והמדרש הם לא משמעותיים, 

ולא באו לחדש דבר. )ראה גם 'ניצוצות של חסידות'(.

)על פי ספר המאמרים מלוקט, חלק ד, עמ' 64, הערה 14( 

הריח הנעים של יעקב )פסוק כז( 
רש"י מקשה, כיצד יצחק נהנה מהריח של יעקב, והלא אין ריח 
רע יותר מריח עורות העזים שיעקב לבש? רש"י עונה, שנכנס עם 

יעקב באופן ניסי ריח של גן עדן. 

❧

i® �p§A `Ÿ −v�n¦l �Y�x¬�d�n d² �GÎd�n F½ p§AÎl�` Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e k :L«�W§t�p
aŸ½w£r«�iÎl«�`Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e `k :i« �p¨t§l Li− �d÷�` d¬ �eŸd�i d² �x�w�d i¬¦M x�n Ÿ̀¾I�e
W¯�B�I�e ak :` «÷Îm�` e−Ÿ �y¥r i¬ �p§A d² �f d¬ �Y�̀ «�d i® �p§A −L�W«�n�`«�e ¬̀ �PÎd�W�B
m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e
Ed® ¥k�x«¨a�i«�e ei−�c�b§A �gi¬�xÎz�` g�x² �I�e F½lÎw�X�I�eÆ W�B�I�e fk :i«�p§A i−¦NÎd�w�W «E*

:d« �e Ÿd�i F −k�x«¥A x¬ �W�` d½�cŸ�y �gi´�x§M i½ �p§A �gi´�x Æ d�`�x x�n`ŸÀ I�e
o− �b�C aŸ ¬x�e u�x® �`�d i− �P�n�W�nE m�i½�n�X�dÆ l�H�n mi½�d÷�̀ «�dÆ L§lÎo�Y«�i�e gk [iyy]

d³ �e�d mi½�O�`§l Æ L§l [E³e�g«�Y�W�«i�e ‡w] egzyie miÀ�O©r LEć§a©r«�i hk :W «Ÿxi�z�e
Li− ¤k�x«ä�n «E xE½x�` Lí�x�x «Ÿ̀  L® �O�` í �p§A −L§l E ¬e�g«�Y�W�i�e Li½�g�`§l Æ xi¦a�b
`Ÿ ³v�i Ḱ�̀  iÀ�d�i�e ¼ aŸw£r« �iÎz�«` Ḱ�x¨a§l » w�g§v�i d̈́N¦M xÆ�W� «̀©M iÀ�d�i�e l :KE «ẍA
:F «ci¥S�n −̀ ¨A ei½�g�` éŸ �y¥r�e ei®¦a�` ẃ�g§v�i i− �p§R z¬�`�n aŸ½w£r«�i Æ `̈v�i
Æ i¦a�` m ³�w�i eiÀ¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e ei®¦a�`§l `−¥a�I�e mi½�O©r�h�nÆ `EdÎm�B U©r³ �I�e `l

w¬�g§v�i F ²l x�n`Ÿ¬I�e al :L«�W§t�p i�P¬ ©k�x«ä�Y x−ªa£r«©A F½ p§A cí ¥S�nÆ l©k`Ÿi�e
ẃ�g§v�i cÆ�x�g« �I�e bl :e«Ÿ�y¥r −L�xŸ «k§a ¬L�p¦A i² �p�` x�n`Ÿ¾I�e d�Y®�`Îi�n ei−¦a�`
`¥aÆ �I�e Á c�iÁ©vÎc«S̈�d `Ed́ `F¿t�`Îi«�n x�n Ÿ̀¿ I�e ¼ cŸ`�nÎc©r d̈́lŸc�B » d�c�x�g
:d« �i�d«�i KE −x¨AÎm�B Ed® ¥k�x«¨a�`«�e `F −a�Y m�x¬�h§A lŸ ²M�n l¬©kŸ`«�e i¹¦l
d−�x�nE d¬ ¨lŸc�B d½�ẅr§v ẃ©r§v�I�e ei½¦a�` í�x§a�CÎz�` Æ eŸ�y¥r ©rŸ ³n�W¦M cl

¬̀ ¨A x�n`Ÿ¾I�e dl :i«¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬¥k�x«¨A ei½¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e cŸ ®̀ �nÎc©r
aŸÀw£r«�i F¹n�W `Æ�x�w Á i¦k�d x�n Ÿ̀¿ I�e el :L«�z̈k�x¦A g −�T�I�e d® �n�x�n§A Li−�g�̀
i®�z̈k�x¦A g ´�ẅl d−�Y©r d¬ �P�d�e g½�ẅl í�z�xŸ «k§AÎz�` m�i½�n£r«©t d́ �f Æ i�pÆ¥a�w§r�I« �e
o´�d eÀŸ�y¥r§l x�n`Ÿ´I�e w¹�g§v�i o©rÆ �I�e fl :d«k̈�x§A i−¦N �Y§l¬ ©v�`Î` «÷�d x¾�n`ŸI�e
WŸ −xi�z�e o¬ �b�c�e mi½�c¨a£r«©lÆ Fl i�Y³�z�p eiÀ�g�`Îl¨MÎz�`�eÆ K̈l ei¬�Y�nŸ�y xiº¦a�B
eiÀ¦a�`Îl�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e gl :i«�p§A d− Ÿ�y¡r«�` d¬�n `F½t�` d̈́k§lE ei®�Y§k�n�q
e²Ÿ �y¥r `¬�V�I�e i®¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬ ¥k�x«Ä i½¦a�̀ Æ L§lÎ`e«�d z³�g�` dÆ¨k�x£a«�d
Æ u�xÆ�̀ �d i³ �P�n�W�n dº�P�d ei®l̈�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�` w¬ �g§v�i o©r² �I�e hl :�J§a« �I�e F −lŸw
d½�i�g«�z ´L§A�x�gÎl©r�e n :l«¨r�n m�i−�n�X�d l¬�H�nE L½¤a�WF «n d́ �i�d�«i
l¬ ©r�n F −Nªr ¬�Y�w�x«¨tE ci½�x�Y x´�W�`«©M Æ d�i�d�e cŸ ®a£r«�Y Li−�g�`Îz�`�e
F −k�x«¥A x¬�W�̀  d½k̈�x§A�dÎlÆ ©r aŸ½w£r«�iÎz�«` Æ eŸ�y¥r mŸ ³hŸ�y�I�e `n :L«�x �̀E©v
d− �b�x�d«�`�e i½¦a�` l¤a´�` Æ i�n�i Æ Ea�x�w�i FÀA¦l§A e¹Ÿ�y¥r x�n`ŸÆ I�e ei®¦a�`

ַהַאְּת  ְּבִרי  ַוֲאמּוִׁשיָנְך  ְּכַען  ְקֵריב  ְלַיֲעקֹב 
ַיֲעקֹב  ּוְקֵריב  כב  ָלא:  ִאם  ֵעָׂשו  ְּבִרי  ֵּדין 
ָקָלא  ַוֲאַמר  ּוָמְׁשֵיּה  ֲאבּוִהי  ִיְצָחק  ְלַות 
ָקֵליּה ְּדַיֲעקֹב ִויַדָּיא ְידֹוִהי ְדֵעָׂשו: כג ְוָלא 
ֵעָׂשו  ִּכיֵדי  ְידֹוִהי  ֲהוֹו  ֲאֵרי  ִאְׁשְּתמֹוְדֵעיּה 
ֲאחּוִהי ְׂשִעיָרן ּוָבְרֵכיּה: כד ַוֲאַמר ַאְּת ֵּדין 
ָקֵריב  ַוֲאַמר  כה  ֲאָנא:  ַוֲאַמר  ֵעָׂשו  ְּבִרי 
ְּבִדיל  ִדְבִרי  ִמֵּציָדא  ְוֵאיכֹול  ֳקָדַמי 
ִּדְתָבְרִכיָנְך ַנְפִׁשי ְוָקֵריב ֵליּה ַוֲאָכל ְוַאְיִתי 
ִיְצָחק  ֵליּה  ַוֲאַמר  כו  ּוְׁשִתי:  ַחְמָרא  ֵליּה 
ֲאבּוִהי ְקֵריב ְּכַען ּוְנַׁשק ִלי ְּבִרי: כז ּוְקֵריב 
ִדְלבּוׁשֹוִהי  ֵריָחא  ָית  ַוֲאַרח  ֵליּה  ּוְנַׁשק 
ְּכֵריַח  ִדְבִרי  ֵריָחא  ֲחִזי  ַוֲאַמר  ּוָבְרֵכיּה 
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למה יצחק התחיל את ברכתו עם ו' — “ויתן לך”? )פסוק כח( 
רש"י: כוונתו היתה: יתן ויחזור ויתן.

ולפי הפירוש הפשוט, פסוק זה הוא המשך לנושא הקודם, שנאמר בו: ראה ריח בני אשר ברכו ה' "כריח שדה”... )פסוק כז(. וכאן 
מוסיף, שיתן יותר מזה, "מטל השמים”... )פסוק כח(. 

שפתי חכמים: לפי הפירוש הראשון של רש"י, יצחק אמר: "יתן” ברכה לכתחילה, ואפילו אם תחטא הוא "יחזור ויתן”.  

●

עם  שנכנס  הוא  שהפשט  רש"י  לקח  מנין  השאלה,  נשאלת 
גן עדן, אולי רבקה נתנה ליעקב סתם דבר המפיץ  יעקב ריח של 

ריח טוב? 

]השפתי חכמים מפרש, שהדבר נלמד מפירוש רש"י בפסוק טו, 
שם רש"י כותב בפירוש שני, שהבגד שיעקב לבש, עשו חמד אותו 
ומכאן  עדן,  בגן  הראשון  לאדם  שייך  היה  הבגד  ובמקור  מנמרוד, 
אינו  רש"י  כי  מוכרח,  אינו  זה  פירוש  אולם  שלו.  המיוחד  הריח 

מזכיר שם שהיה לבגדים איזה ריח מיוחד.[ 

שאלה נוספת: יצחק תיאר את הריח שבקע מיעקב, כמו "ריח 
התכוון  שיצחק  המדרש,  את  מביא  ורש"י  ה'".  ברכו  אשר  שדה 

לריח של 'שדה תפוחים'. 

נשאלת השאלה, מדוע רש"י בחר לפרש את הפשט כמו המדרש 
שמדובר בשדה תפוחים דוקא, ולא פירש בפשטות, כמו שמפרש 
ילד הלומד את הפסוק, שמדובר בריח של סתם שדה  לעצמו כל 

פרחים ובשמים המפיצים ריח טוב? ]ראה נחלת יעקב[ 

הביאור 

דבר ברור שרבקה לא נתנה ליעקב איזה דבר המפיץ ריח טוב. 

הסיבה לכך טמונה בהוראות של יצחק לעשו: "וצא השדה וצודה 
לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה" )פסוקים 
ג-ד(. כלומר, לך תצוד בהמה, תשחוט, תפשיט, תוציא את הקרביים 

ותכין את הבשר לאכילה. כל העבודות הללו היו גורמות לעשו ריח 
די דוחה. כך שסביר להניח שיצחק ציפה שלעשו יהיה ריח רע. לכן, 
רבקה לא עשתה כלום לגרום ליעקב ריח טוב, כי אדרבה, דווקא 

הריח הרע יחזק אצל יצחק את התחושה שמדובר באמת בעשו.

לכן, כשהתורה מספרת בפסוק כו שיעקב הפיץ סביבו ריח נעים, 
רש"י שואל: "והלא אין ריח רע יותר משטף העזים?" כלומר, הטבע 
התוכנית  היתה  גם  וזו  רע,  ריח  סביבם  להפיץ  הללו  הבגדים  של 

שהם יפיצו ריח רע סביבם, וכיצד הם הפכו לבעלי ריח נעים? 

לכן, רש"י הבין שהפירוש הפשוט של המקרא מכריח לומר שהיה 
כאן איזה נס לא טבעי. איזה? אפשר לומר שנכנס עמו ריח גן עדן. 

עדן,  גן  של  ריח  פתאום  שיכנס  ציפה  לא  שיצחק  כיון  אמנם 
אלא הוא ציפה לריח של הכנת האוכל בידי עשו, לכן צריך לומר 
הניח  הוא  במיוחד,  טוב  ריח  מהבגדים  פתאום  הריח  שכשהוא 
שהריח הזה נובע מהאוכל המיוחד שעשו הכין לו, מבישול ושימוש 

בתבלינים ומרכיבים מתוקים בעלי ריח טוב. 

'שדה  ריח  היה  שהריח  המדרש  דברי  את  מביא  רש"י  לכן, 
לפעמים  משתמשים  "מטעמים",  מבשלים  כאשר  כי  תפוחים', 
הניח שמן הסתם מדובר  יצחק  לכן,  בתפוחים למתק את האוכל. 
פרחים  שדה  של  ריח  זה  שהיה  מסתבר  לא  אבל  תפוחים.  בריח 

ובשמים, כי לא משתמשים בדברים הללו בבישול.  

)על פי שיחת שבת פרשת תולדות תשמ"א(

התחלת הברכה של יצחק )פסוק כח( 
והוא  "ו",  עם  שלו  הברכה  את  התחיל  יצחק  למה  תמה  רש"י 

מסביר שיצחק רמז לברכה כפולה — "יתן ויחזור ויתן". 

אולם, קשה לקבל את הפירוש הזה, שכן ברכת ה' היא מושלמת 
ולא מוגבלת, כך, שמדוע ה' צריך לתת פעמיים? 

❧

rhj yuc' uzv asv ,pujho' fi srau rz"k: )fj( uh,i kl/ h,i 
uhjzur uh,i1/ ukph pauyu nuxc kgbhi vrtaui' rtv rhj cbh ab,i 

ku vec"v' frhj asv uduw' ugus h,i kl nyk vanho uduw: nyk 
vanho/ fnangu' unsra tdsv ha kvrcv pbho/ )scr tjr' 
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ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש

hWar

ַחְקָלא ִדי ָבְרֵכיּה ְיָי: כח ְוִיֶּתן ָלְך ְיָי ִמַּטָּלא 

ִדְׁשַמָּיא ּוִמּטּוָבא ְדַאְרָעא ּוְסִגיאּות ִעּבּור 

ְוִיְׁשַּתְעְּבדּון  ַעְמִמין  ִיְפְלחּוָנְך  כט  ַוֲחָמר: 

18� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx כז:כח-כט

m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e
Ed® ¥k�x«¨a�i«�e ei−�c�b§A �gi¬�xÎz�` g�x² �I�e F½lÎw�X�I�eÆ W�B�I�e fk :i«�p§A i−¦NÎd�w�W «E*

:d« �e Ÿd�i F −k�x«¥A x¬ �W�` d½�cŸ�y �gi´�x§M i½ �p§A �gi´�x Æ d�`�x x�n`ŸÀ I�e
o− �b�C aŸ ¬x�e u�x® � �̀d i− �P�n�W�nE m�i½�n�X�dÆ l�H�n mi½�d÷�̀ «�dÆ L§lÎo�Y«�i�e gk [iyy]

d³ �e�d mi½�O�`§l Æ L§l [E³e�g«�Y�W�«i�e ‡w] egzyie miÀ�O©r LEć§a©r«�i hk :W «Ÿxi�z�e
Li− ¤k�x«ä�n «E xE½x�` Lí�x�x «Ÿ̀  L® �O�` í �p§A −L§l E ¬e�g«�Y�W�i�e Li½�g� §̀l Æ xi¦a�b
`Ÿ ³v�i Ḱ�̀  iÀ�d�i�e ¼ aŸw£r« �iÎz�«` Ḱ�x¨a§l » w�g§v�i d̈́N¦M xÆ�W� «̀©M iÀ�d�i�e l :KE «ẍA
:F «ci¥S�n −̀ ¨A ei½�g�` éŸ �y¥r�e ei®¦a�` ẃ�g§v�i i− �p§R z¬�`�n aŸ½w£r«�i Æ `̈v�i
Æ i¦a�` m ³�w�i eiÀ¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e ei®¦a�`§l `−¥a�I�e mi½�O©r�h�nÆ `EdÎm�B U©r³ �I�e `l

w¬�g§v�i F ²l x�n`Ÿ¬I�e al :L«�W§t�p i�P¬ ©k�x«ä�Y x−ªa£r«©A F½ p§A cí ¥S�nÆ l©k`Ÿi�e
ẃ�g§v�i cÆ�x�g« �I�e bl :e«Ÿ�y¥r −L�xŸ «k§a ¬L�p¦A i² �p�` x�n`Ÿ¾I�e d�Y®�`Îi�n ei−¦a�`
`¥aÆ �I�e Á c�iÁ©vÎc«S̈�d `Ed́ `F¿t�`Îi«�n x�n Ÿ̀¿ I�e ¼ cŸ`�nÎc©r d̈́lŸc�B » d�c�x�g
:d« �i�d«�i KE −x¨AÎm�B Ed® ¥k�x«¨a�`«�e `F −a�Y m�x¬�h§A lŸ ²M�n l¬©kŸ`«�e i¹¦l
d−�x�nE d¬ ¨lŸc�B d½�w¨r§v ẃ©r§v�I�e ei½¦a�` í�x§a�CÎz�` Æ eŸ�y¥r ©rŸ ³n�W¦M cl

¬̀ ¨A x�n`Ÿ¾I�e dl :i«¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬¥k�x«¨A ei½¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e cŸ ®̀ �nÎc©r
aŸÀw£r«�i F¹n�W `Æ�x�w Á i¦k�d x�n Ÿ̀¿ I�e el :L«�z̈k�x¦A g −�T�I�e d® �n�x�n§A Li−�g�̀
i®�z̈k�x¦A g ´�ẅl d−�Y©r d¬ �P�d�e g½�ẅl í�z�xŸ «k§AÎz�` m�i½�n£r«©t d́ �f Æ i�pÆ¥a�w§r�I« �e
o´�d eÀŸ�y¥r§l x�n`Ÿ´I�e w¹�g§v�i o©rÆ �I�e fl :d«k̈�x§A i−¦N �Y§l¬ ©v�`Î` «÷�d x¾�n`ŸI�e
WŸ −xi�z�e o¬ �b�c�e mi½�c¨a£r«©lÆ Fl i�Y³�z�p eiÀ�g�`Îl¨MÎz�`�eÆ K̈l ei¬�Y�nŸ�y xiº¦a�B
eiÀ¦a�`Îl�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e gl :i«�p§A d− Ÿ�y¡r«�` d¬�n `F½t�` d̈́k§lE ei®�Y§k�n�q
e²Ÿ �y¥r `¬�V�I�e i®¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬ ¥k�x«Ä i½¦a�̀ Æ L§lÎ`e«�d z³�g�` dÆ¨k�x£a«�d
Æ u�xÆ�̀ �d i³ �P�n�W�n dº�P�d ei®l̈�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�` w¬ �g§v�i o©r² �I�e hl :�J§a« �I�e F −lŸw
d½�i�g«�z ´L§A�x�gÎl©r�e n :l«¨r�n m�i−�n�X�d l¬�H�nE L½¤a�WF «n d́ �i�d�«i
l¬ ©r�n F −Nªr ¬�Y�w�x«¨tE ci½�x�Y x´�W�`«©M Æ d�i�d�e cŸ ®a£r«�Y Li−�g�`Îz�`�e
F −k�x«¥A x¬�W�` d½¨k�x§A�dÎlÆ ©r aŸ½w£r«�iÎz�«` Æ eŸ�y¥r mŸ ³hŸ�y�I�e `n :L«�x �̀E©v
d− �b�x�d«�`�e i½¦a�` l¤a´�` Æ i�n�i Æ Ea�x�w�i FÀA¦l§A e¹Ÿ�y¥r x�n`ŸÆ I�e ei®¦a�`
lŸ ®c�B�d D́ �p§A e−Ÿ�y¥r i¬�x§a�CÎz�` d½�w§a�x§l c´ �B�I�e an :i«�g�` aŸ ¬w£r«�iÎz�̀

1 ב''ר סו, ג    



למה יצחק חש "חרדה גדלה”? )פסוק לג( 
יצחק חרד? הוא אמר:  מדרש תנחומא אומר: למה  רש"י: 
הגדול  לפני  הצעיר  הבן  את  ברכתי  כי  חטא,  עשיתי  "כנראה 

ושיניתי את סדר היחס”. 

ואז עשו התחיל לבכות: "ויעקבני זה פעמים!”

אמר לו אביו: "מה עשה לך?” ●

והוא ענה: "יעקב לקח ממני את הבכורה”. 

ואז יצחק אמר בליבו: "חרדתי כי פחדתי שכנראה לא נהגתי 
ברוך  גם  הבכור.  את  ברכתי  שבעצם  יודע  אני  כעת  אבל  נכון, 

יהיה” )רש"י לפסוק לו(. 

nvu vtkvho' cshi' to rtuh kl' h,i kl' uto ktu kt h,i kl' 
tck kgau tnr' nanbh vtr. hvhv nuacl' chi mshe chi rag 
h,i kl/ unnbu kns aknv' fagav vch, xhsr ,pk,u' hartk 
avut cgk tnubv unmshe gkhu vshi' kt hert gkhl ,dr' kphfl 
ub,, ktha fsrfhu tar ,sg t, kccu1' tck bfrh njuxr tnbv' 
kphfl tnr ut,v ,ang vanho uduw ugah, ffk tar hert 
tkhl vbfrh' chi rtuh chi athbu rtuh ,i ku' fsh akt hert gkhl 
,dr/ cra"h hai nsuhe(: )fy( cbh tnl/ uhgec tnr khvusv 

cbh tchl' kph avhu ku cbho nfnv tnvu,' ufti akt bat tkt 
tav tj,' tnr cbh tnl2: trrhl trur uncrfhl crul/ 
ucckgo vut tunr ncrfhl crul utrrhl trur' vmsheho ,jk,o 
hxurho uxupi akuv' uturrhvo unmgrhvo eusnho kncrfhvo' 
kphfl hmje vesho ekk, turrho kcrf, ncrfho' uvragho 
,jk,i akuv uxupi hxurhi' kphfl ckgo vesho crfv kekkv: 
)k( hmt hmt/ zv humt uzv ct: )kd( uhjrs/ f,rdunu u,uv' 
kaui ,nhv/ unsrau' rtv dhvbo p,ujv n,j,hu: nh tput/ 

הוא  כי  ב"ויתן"  פירוש שני, שהפסוק מתחיל  לכן רש"י הביא 
המשך מהפסוק הקודם, פסוק כז. 

בכל זאת, הפירוש הזה קשה כי נראה שאין קשר בין הנושאים 
בפסוק כז ופסוק כח. לכן רש"י אומר את שני הפירושים. הראשון, 
כי  ומבנה הפסוקים. והשני,  יותר עם המשך  כי הוא מסתדר טוב 

הוא מסביר טוב יותר את פשט המילה עצמה — "ויתן" עם ו'. 

למה ברכת ה' נכפלת? 
לפי שפתי חכמים, הסיבה שיצחק נתן ברכה כפולה )"יתן ויחזור 
יעקב  אם  אפילו  בשנית  ינתנו  ה'  שברכות  להורות  היא,  ויתן"( 

וצאצאיו יחטאו. 

אולם, הפירוש הזה נראה כסותר לפסוק מ להלן, בו יצחק אומר 
בני  ]כאשר  והיה כאשר תריד  ]אולם[  "ואת אחיך תעבד,  לעשו: 
ישראל יעברו על התורה, אזי[ ופרקת עולו מעל צוארך". כלומר, 
אם בני ישראל יחטאו, הברכה שיצחק נתן רק קודם ליעקב "הוה 
ולא  תתבטל   — כט(  )פסוק  אמך"  בני  לך  וישתחוו  לאחיך  גביר 

תתקיים, ובמקום זה יהיה "ופרקת )עשו( עולו מעל צוארך". 

אלא, נראה שמשמעותה של הברכה הכפולה היא, א( שהמקבל 
יקבל את עצם הברכה. ב( שיהיה לו הכוח להשתמש בברכה במלוא 
המידה. כלומר, כיון שברכת ה' היא בלתי מוגבלת יש סיבה לחשוש 
שהאדם לא ישתמש בכך במלוא היכולת, לכן האדם נדרש לברכה 

נוספת, כדי לאפשר לו להשתמש בברכה הראשונית כראוי. 

i® �p§A `Ÿ −v�n¦l �Y�x¬�d�n d² �GÎd�n F½ p§AÎl�` Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e k :L«�W§t�p
aŸ½w£r«�iÎl«�`Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e `k :i« �p¨t§l Li− �d÷�` d¬ �eŸd�i d² �x�w�d i¬¦M x�n Ÿ̀¾I�e
W¯�B�I�e ak :` «÷Îm�` e−Ÿ �y¥r i¬ �p§A d² �f d¬ �Y�̀ «�d i® �p§A −L�W«�n�`«�e ¬̀ �PÎd�W�B
m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e
Ed® ¥k�x«¨a�i«�e ei−�c�b§A �gi¬�xÎz�` g�x² �I�e F½lÎw�X�I�eÆ W�B�I�e fk :i«�p§A i−¦NÎd�w�W «E*

[iyy] :d« �eŸd�i F −k�x«¥A x¬ �W�̀  d½�cŸ�y �gí�x§M i½ �p§A �gí�x Æ d�`�x x�n`ŸÀI�e
o− �b�C aŸ ¬x�e u�x® �̀ �d i− �P�n�W�nE m�i½�n�X�d Æ l�H�n mi½�d÷�`«�d Æ L§lÎo�Y«�i�e gk

d³ �e�d mi½�O�`§l Æ L§l [E³e�g«�Y�W�«i�e ‡w] egzyie miÀ�O©r LEć§a©r«�i hk :W «Ÿxi�z�e
Li− ¤k�x«ä�n «E xE½x�` Lí�x�x «Ÿ̀  L® �O�` í �p§A −L§l E ¬e�g«�Y�W�i�e Li½�g�`§l Æ xi¦a�b
`Ÿ ³v�i Ḱ�̀  iÀ�d�i�e ¼ aŸw£r« �iÎz�«` Ḱ�x¨a§l » w�g§v�i d̈́N¦M xÆ�W� «̀©M iÀ�d�i�e l :KE «ẍA
:F «ci¥S�n −̀ ¨A ei½�g�` éŸ �y¥r�e ei®¦a�` ẃ�g§v�i i− �p§R z¬�`�n aŸ½w£r«�i Æ `̈v�i
Æ i¦a�` m ³�w�i eiÀ¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e ei®¦a�`§l `−¥a�I�e mi½�O©r�h�nÆ `EdÎm�B U©r³ �I�e `l

w¬�g§v�i F ²l x�n`Ÿ¬I�e al :L«�W§t�p i�P¬ ©k�x«ä�Y x−ªa£r«©A F½ p§A cí ¥S�nÆ l©k`Ÿi�e
ẃ�g§v�i cÆ�x�g« �I�e bl :e«Ÿ�y¥r −L�xŸ «k§a ¬L�p¦A i² �p�` x�n`Ÿ¾I�e d�Y®�`Îi�n ei−¦a�`
`¥aÆ �I�e Á c�iÁ©vÎc«S̈�d `Ed́ `F¿t�`Îi«�n x�n Ÿ̀¿ I�e ¼ cŸ`�nÎc©r d̈́lŸc�B » d�c�x�g
:d« �i�d«�i KE −x¨AÎm�B Ed® ¥k�x«¨a�`«�e `F −a�Y m�x¬�h§A lŸ ²M�n l¬©kŸ`«�e i¹¦l
d−�x�nE d¬ ¨lŸc�B d½�w¨r§v ẃ©r§v�I�e ei½¦a�` í�x§a�CÎz�` Æ eŸ�y¥r ©rŸ ³n�W¦M cl

¬̀ ¨A x�n`Ÿ¾I�e dl :i«¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬¥k�x«¨A ei½¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e cŸ ®̀ �nÎc©r
aŸÀw£r«�i F¹n�W `Æ�x�w Á i¦k�d x�n Ÿ̀¿ I�e el :L«�z̈k�x¦A g −�T�I�e d® �n�x�n§A Li−�g�̀
i®�z̈k�x¦A g ´�ẅl d−�Y©r d¬ �P�d�e g½�ẅl í�z�xŸ «k§AÎz�` m�i½�n£r«©t d́ �f Æ i�pÆ¥a�w§r�I« �e
o´�d eÀŸ�y¥r§l x�n`Ÿ´I�e w¹�g§v�i o©rÆ �I�e fl :d«k̈�x§A i−¦N �Y§l¬ ©v�`Î` «÷�d x¾�n`ŸI�e
WŸ −xi�z�e o¬ �b�c�e mi½�c¨a£r«©lÆ Fl i�Y³�z�p eiÀ�g�`Îl¨MÎz�`�eÆ K̈l ei¬�Y�nŸ�y xiº¦a�B
eiÀ¦a�`Îl�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e gl :i«�p§A d− Ÿ�y¡r«�` d¬�n `F½t�` d̈́k§lE ei®�Y§k�n�q
e²Ÿ �y¥r `¬�V�I�e i®¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬ ¥k�x«Ä i½¦a�̀ Æ L§lÎ`e«�d z³�g�` dÆ¨k�x£a«�d
Æ u�xÆ�̀ �d i³ �P�n�W�n dº�P�d ei®l̈�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�` w¬ �g§v�i o©r² �I�e hl :�J§a« �I�e F −lŸw
d½�i�g«�z ´L§A�x�gÎl©r�e n :l«¨r�n m�i−�n�X�d l¬�H�nE L½¤a�WF «n d́ �i�d�«i
l¬ ©r�n F −Nªr ¬�Y�w�x«¨tE ci½�x�Y x´�W�`«©M Æ d�i�d�e cŸ ®a£r«�Y Li−�g�`Îz�`�e
F −k�x«¥A x¬�W�̀  d½k̈�x§A�dÎlÆ ©r aŸ½w£r«�iÎz�«` Æ eŸ�y¥r mŸ ³hŸ�y�I�e `n :L«�x �̀E©v
d− �b�x�d«�`�e i½¦a�` l¤a´�` Æ i�n�i Æ Ea�x�w�i FÀA¦l§A e¹Ÿ�y¥r x�n`ŸÆ I�e ei®¦a�`

ָלְך  ְוִיְסְּגדּון  ְלַאָחיְך  ַרב  ֱהֵוי  ַמְלְּכָון  ָלְך 

ִליִטין ּוְמָבְרָכיְך  ְּבֵני ִאָּמְך ְמַלְטָטיְך ְיהֹון 

ִיְצָחק  ֵׁשיֵצי  ַּכד  ַוֲהָוה  ל  ְּבִריִכין:  ְיהֹון 

ְנַפק  ִמַּפק  ְּבַרם  ַוֲהָוה  ַיֲעקֹב  ָית  ְלָבָרָכא 

ַיֲעקֹב ִמן ֳקָדם ִיְצָחק ֲאבּוִהי ְוֵעָׂשו ֲאחּוִהי 

ֲאָתא ִמֵּציֵדיּה: לא ַוֲעַבד ַאף הּוא ַּתְבִׁשיִלין 

ְוָאֵעיל ַלֲאבּוִהי ַוֲאַמר ַלֲאבּוִהי ְיקּום ַאָּבא 

ְוֵייכּול ִמֵּציָדא ִדְבֵריּה ְּבִדיל ִּדי ְתָבְרִכיַנִני 

ַנְפָׁשְך: לב ַוֲאַמר ֵליּה ִיְצָחק ֲאבּוִהי ַמן ָאְּת 

ּוְתַוּה  לג  ֵעָׂשו:  ּבּוְכָרְך  ְּבָרְך  ֲאָנא  ַוֲאַמר 

ַמן  ַוֲאַמר  ַלֲחָדא  ַעד  ַרָּבא  ִּתְוָהא  ִיְצָחק 

hWar

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש
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1 מלכים-א ח, לט    2 ב''ר סו, ד    



לכן, בתחילה ה' נותן את הברכה ואחר כך הוא "חוזר ונותן" את 
היכולת להשתמש בברכה ולהפנים אותה כראוי. 

)על פי לקוטי שיחות חלק י, עמ' 80 ואילך; שיחת שבת פרשת תולדות תשכ"ד( 

החרדה של יצחק )פסוק לג( 
 למה יצחק נחרד כל כך מהחשש שהוא בירך את הבן הלא נכון. 

האם אין זו חרדה מוגזמת? 

אלא, הדאגה העיקרית של יצחק לא היתה שמא בירך את האדם 
הלא נכון, אלא הוא חשש שהדבר מעיד שהוא איבד את ההגדרה 
של "עולה תמימה", של אדם שהוא חלק אחד עם הקב"ה )ראה רש"י 
מלמעלה שיתן את הברכה לבן הנכון,  ב(, ולכן לא שמרו עליו  כו, 

ולא לבן הלא נכון )ראה דברי רש"י לתנחומא ב'שאלות בסיסיות'(. 

לכן, כאשר יצחק גילה שלמעשה עשו מכר ליעקב את הבכורה, 
נחה דעתו. התברר שבסופו של דבר כן שמרו עליו מלמעלה שלא 
השראה  בעצם,  היתה  שלו,  וה"טעות"  נכון.  הלא  הבן  את  יברך 

אלוקית. 

הראשוני של יצחק לברך את עשו  ניתן לטעון: אדרבה, הרצון 
דווקא היה טעות, כך, שהוא צריך לחשוש שהוא איבד את הגדרתו 

כ"עולה תמימה" בגלל הטעות הזו כשלעצמה? 

❧

רצויה  לא  שכוונה  לכך,  עדים  היינו  לכן  קודם  כבר  אולם, 
כשלעצמה איננה פוגעת עדיין בהגדרה של "עולה תמימה". יצחק 
תיכנן לרדת למצרים אלא שה' אמר לו "אל תרד מצרימה", כי אתה 
"עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך" )רש"י ל-כו, ב(. מכאן אנו 
רואים שעצם המחשבה של יצחק לעזוב את ארץ ישראל לא פגעה 
בהיותו עולה תמימה. כך גם בעניינינו: הכוונה לברך את עשו לא 
זכה  עדיין  והוא  יצחק,  של  והמושלם  הקדוש  במצב  פגם  עשתה 
להגנה מלאה מלמעלה לברך את יעקב, הבן הבכור האמיתי שלו.  

)על פי שיחת שבת פרשת תולדות תשמ"ח(   

kaui kgmnu' nana go fnv scrho/ scr tjr thput' thv pv' 
nh vut uthput vut vms mhs: utfk nfk/ nfk ygnho acea,h 
kyguo ygn,h cu3: do crul hvhv/ akt ,tnr' thkukh arhnv 
hgec ktchu kt byk t, vcrfu,' kfl vxfho ucrfu nsg,u4: 
)kv( cnrnv/ cjfnv: )ku( vfh ert anu/ kaui ,hnv vut' 
fnu vfh tjh t,v5' ant kfl bert anu hgec' gk ao xupu 
avut g,hs kgecbh/ ,bjunt6' knv jrs hmje' tnr' ant gui 

ha ch acrf,h eyi kpbh dsuk' uabh,h xsr vhjx' v,jhk gau 
nmge uhgecbh zv pgnho' tnr ku tchu nv gav kl' tnr ku t, 
cfur,h kej' tnr' cfl vhh,h nmr ujrs' ant gcr,h gk aur, 
vshi' gfahu kcfur crf,h' do crul hvhv: uhgecbh/ f,rdunu 
ufnbh' trcbh/ utrc' ufni/ uha n,rdnhi ujfnbh' b,jfo kh: 
tmk,/ kaui vprav' fnu uhtmk )x"t uhmk(: )kz( vi dchr/ 
crfv zu achgh, vht' uvut guav tu,v rtaubv' tkt tnr ku' 

ם ח נ מ ת  ר ו ת
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ַוֲאָכִלית  ִלי  ְוָאֵעיל  ֵציָדא  ְּדָצד  ֵדיִכי  הּוא 
ִמּכָֹּלא ַעד ָלא ֵתיעּול ּוָבֵריְכֵּתיּה ַאף ְּבִריְך 
ְיֵהי: לד ַּכד ְׁשַמע ֵעָׂשו ָית ִּפְתָּגֵמי ֲאבּוִהי 
ַלֲחָדא  ַעד  ּוְמִריָרא  ַרָּבא  ְצַוְחָּתא  ּוְצַוח 
ַאָּבא:  ֲאָנא  ַאף  ָּבֵרְכִני  ַלֲאבּוִהי  ַוֲאַמר 
ְוַקֵּביל  ְּבָחְכְמָתא  ֲאחּוְך  ָעל  לה ַוֲאַמר 

ִּבְרְכָתְך: לו ַוֲאַמר ָיאּות ְקָרא ְׁשֵמיּה ַיֲעקֹב 
ְּבֵכירּוִתי  ָית  ִזְמִנין  ַּתְרֵּתין  ְּדַנן  ְוַחְּכַמִני 
ֲהָלא  ַוֲאַמר  ִּבְרְכִתי  ַקֵּביל  ְּכַען  ְוָהא  ְנֵסיב 
ְׁשַבְקְּת ִלי ִּבְרְכָתא: לז ַוֲאֵתיב ִיְצָחק ַוֲאַמר 

18� / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx כז:לג-לז

i® �p§A `Ÿ −v�n¦l �Y�x¬�d�n d² �GÎd�n F½ p§AÎl�` Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e k :L«�W§t�p
aŸ½w£r«�iÎl«�`Æ w�g§v�i x�n Ÿ̀³I�e `k :i« �p¨t§l Li− �d÷�` d¬ �eŸd�i d² �x�w�d i¬¦M x�n Ÿ̀¾I�e
W¯�B�I�e ak :` «÷Îm�` e−Ÿ �y¥r i¬ �p§A d² �f d¬ �Y�̀ «�d i® �p§A −L�W«�n�`«�e ¬̀ �PÎd�W�B
m�i−�c�I�d�e aŸ½w£r«�i lFẃÆ lŸT�d x�n`ŸÀI�e Ed®�X�n�i�e ei−¦a�` w¬ �g§v�iÎl�` aŸ ²w£r«�i
zŸ ®x¦rŸ�y ei−�g�` e¬Ÿ �y¥r i² �ci¦M eiÀ�c�i Éi�dÎi«¦M F½xi¦M�d `÷́�e bk :e«Ÿ�y¥r i¬�c�i
x�n`ŸÀI�e dk :i�p«�` x�n`Ÿ−I�e e®Ÿ �y¥r i´ �p§A d− �f d¬ �Y�` x�n`Ÿ¾I�e ck :Ed«¥k�x«ä�i«�e
Æ FlÎW�B�I�e i®�W§t�p −L§k�x«¨a�Y o©r¬�n§l i½ �p§A cí ¥S�n Æ d̈l§kŸ «̀ �e Æ i¦N d�W³ �B�d

¬̀ �PÎd�W�B ei®¦a�` ẃ�g§v�i ei− ¨l�` x�n`Ÿ¬I�e ek :�Y�W« �I�e o �i− �i F …l `¥a¯�I�e l½©k`ŸI�e
Ed® ¥k�x«¨a�i«�e ei−�c�b§A �gi¬�xÎz�` g�x² �I�e F½lÎw�X�I�eÆ W�B�I�e fk :i«�p§A i−¦NÎd�w�W «E*

[iyy] :d« �eŸd�i F −k�x«¥A x¬ �W�̀  d½�cŸ�y �gí�x§M i½ �p§A �gí�x Æ d�`�x x�n`ŸÀI�e
o− �b�C aŸ ¬x�e u�x® �̀ �d i− �P�n�W�nE m�i½�n�X�d Æ l�H�n mi½�d÷�`«�d Æ L§lÎo�Y«�i�e gk

d³ �e�d mi½�O�`§l Æ L§l [E³e�g«�Y�W�«i�e ‡w] egzyie miÀ�O©r LEć§a©r«�i hk :W «Ÿxi�z�e
Li− ¤k�x«ä�n «E xE½x�` Lí�x�x «Ÿ̀  L® �O�` í �p§A −L§l E ¬e�g«�Y�W�i�e Li½�g� §̀l Æ xi¦a�b
`Ÿ ³v�i Ḱ�̀  iÀ�d�i�e ¼ aŸw£r« �iÎz�«` Ḱ�x¨a§l » w�g§v�i d̈́N¦M xÆ�W� «̀©M iÀ�d�i�e l :KE «ẍA
:F «ci¥S�n −̀ ¨A ei½�g�` éŸ �y¥r�e ei®¦a�` ẃ�g§v�i i− �p§R z¬�`�n aŸ½w£r«�i Æ `̈v�i
Æ i¦a�` m ³�w�i eiÀ¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e ei®¦a�`§l `−¥a�I�e mi½�O©r�h�nÆ `EdÎm�B U©r³ �I�e `l

w¬�g§v�i F ²l x�n`Ÿ¬I�e al :L«�W§t�p i�P¬ ©k�x«ä�Y x−ªa£r«©A F½ p§A cí ¥S�nÆ l©k`Ÿi�e
ẃ�g§v�i cÆ�x�g« �I�e bl :e«Ÿ�y¥r −L�xŸ «k§a ¬L�p¦A i² �p�` x�n`Ÿ¾I�e d�Y®�`Îi�n ei−¦a�`
`¥aÆ �I�e Á c�iÁ©vÎc«S̈�d `Ed́ `F¿t�`Îi«�n x�n Ÿ̀¿ I�e ¼ cŸ`�nÎc©r d̈́lŸc�B » d�c�x�g
:d« �i�d«�i KE −x¨AÎm�B Ed® ¥k�x«¨a�`«�e `F −a�Y m�x¬�h§A lŸ ²M�n l¬©kŸ`«�e i¹¦l
d−�x�nE d¬ ¨lŸc�B d½�w¨r§v ẃ©r§v�I�e ei½¦a�` í�x§a�CÎz�` Æ eŸ�y¥r ©rŸ ³n�W¦M cl

¬̀ ¨A x�n`Ÿ¾I�e dl :i«¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬¥k�x«¨A ei½¦a�`§l x�n`Ÿ´I�e cŸ ®̀ �nÎc©r
aŸÀw£r«�i F¹n�W `Æ�x�w Á i¦k�d x�n Ÿ̀¿ I�e el :L«�z̈k�x¦A g −�T�I�e d® �n�x�n§A Li−�g�̀
i®�z̈k�x¦A g ´�ẅl d−�Y©r d¬ �P�d�e g½�ẅl í�z�xŸ «k§AÎz�` m�i½�n£r«©t d́ �f Æ i�pÆ¥a�w§r�I« �e
o´�d eÀŸ�y¥r§l x�n`Ÿ´I�e w¹�g§v�i o©rÆ �I�e fl :d«k̈�x§A i−¦N �Y§l¬ ©v�`Î` «÷�d x¾�n`ŸI�e
WŸ −xi�z�e o¬ �b�c�e mi½�c¨a£r«©lÆ Fl i�Y³�z�p eiÀ�g�`Îl¨MÎz�`�eÆ K̈l ei¬�Y�nŸ�y xiº¦a�B
eiÀ¦a�`Îl�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e gl :i«�p§A d− Ÿ�y¡r«�` d¬�n `F½t�` d̈́k§lE ei®�Y§k�n�q
e²Ÿ �y¥r `¬�V�I�e i®¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬ ¥k�x«Ä i½¦a�̀ Æ L§lÎ`e«�d z³�g�` dÆ¨k�x£a«�d
Æ u�xÆ�̀ �d i³ �P�n�W�n dº�P�d ei®l̈�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�` w¬ �g§v�i o©r² �I�e hl :�J§a« �I�e F −lŸw
d½�i�g«�z ´L§A�x�gÎl©r�e n :l«¨r�n m�i−�n�X�d l¬�H�nE L½¤a�WF «n d́ �i�d�«i
l¬ ©r�n F −Nªr ¬�Y�w�x«¨tE ci½�x�Y x´�W�`«©M Æ d�i�d�e cŸ ®a£r«�Y Li−�g�`Îz�`�e
F −k�x«¥A x¬�W�̀  d½k̈�x§A�dÎlÆ ©r aŸ½w£r«�iÎz�«` Æ eŸ�y¥r mŸ ³hŸ�y�I�e `n :L«�x �̀E©v
d− �b�x�d«�`�e i½¦a�` l¤a´�` Æ i�n�i Æ Ea�x�w�i FÀA¦l§A e¹Ÿ�y¥r x�n`ŸÆ I�e ei®¦a�`

] ניצוצות של חסידות ]

"בא אחיך במרמה...” )פסוק לה( 
על פי הקבלה, יעקב תיקן את הפגם הרוחני שנוצר על ידי 

החטא של אדם הראשון. 

לכן, בדיוק כשם שאדם נפל במלכודת של הנחש הערמומי, 
תכסיס  ידי  על  לבוא  צריך  היה  אדם  של  לחטא  התיקון  כך 

ומרמה — "בא אחיך במרמה ויקח ברכתך” )פסוק לה(. 

)על פי לקוטי שיחות חלק א, עמ' 56( 

3 שם סז, ב    4 שם    5 בראשית כט, כו    6 תולדות כג 



nv ,ugk, kl ccrfv' to ,ebv bfxho aku vo' avrh dchr 
an,hu kl' unv aebv gcs ebv rcu: ukfv tput nv tgav/ 
thv thpt tcea nv kgau, kl: )kj( vcrfv tj,/ v"t zu 
nana, kaui ,nhv' fnu vcnjbho1' vanbv vht2' vfnu, 
bck3: )ky( nanbh vtr. uduw/ zu thykht"v ak hui4: )n( ugk 
jrcl/ fnu cjrcl' ha gk avut cneuo tu, cw' fnu gns,o 
gk jrcfo5' cjrcfo/ gk mct,o6 cmct,o: uvhv ftar ,rhs/ 
kaui mgr' fnu trhs cahjh7' fkunr fahgcru hartk gk v,urv' 
uhvhv kl p,jui pv kvmygr gk vcrfu, abyk' upre, gku uduw: 
)nt( hercu hnh tck tch/ fnangu' akt tmgr t, tct/ 

unsra tdsv kfnv pbho ha: )nc( uhds krcev/ cruj veusa 
vuds kv nv agau nvrvr ckcu: n,bjo kl/ bjo gk vtjuv' 
kjauc njacv tjr, kv,bfr kl ukvrdl/ unsra tdsv' fcr 
t,v n, cghbhu' ua,v gkhl fux ak ,bjunho/ ukph pauyu' kaui 
,bjunho' n,bjo vut gk vcrfu, cvrhd,l: )ns( tjsho/ 
nugyho: )nv( knv tafk/ tvhv afukv nabhfo/ )kns 
gk( veucr t, cbhu eruh afuk/ ufi chgec tnr ftar afk,h 
afk,h: do abhfo/ to heuo gkhl ut,v ,vrdbu' hgnsu cbhu 
uhvrdul' uruj vesa bzrev cv' ub,bctv achuo tjs hnu,u' fnu 
anpura cpre vnebt kta,u8: )nu( em,h cjhh/ ntx,h cjhh: 

i®�z̈k�x¦A g ´�ẅl d−�Y©r d¬ �P�d�e g½�ẅl í�z�xŸ «k§AÎz�` m�i½�n£r«©t d́ �f Æ i�pÆ¥a�w§r�I« �e
o´�d eÀŸ�y¥r§l x�n`Ÿ´I�e w¹�g§v�i o©rÆ �I�e fl :d«k̈�x§A i−¦N �Y§l¬ ©v�`Î` «÷�d x¾�n`ŸI�e
WŸ −xi�z�e o¬ �b�c�e mi½�c¨a£r«©lÆ Fl i�Y³�z�p eiÀ�g�`Îl¨MÎz�`�eÆ K̈l ei¬�Y�nŸ�y xiº¦a�B
eiÀ¦a�`Îl�` e¹Ÿ�y¥r x�n Ÿ̀Æ I�e gl :i«�p§A d− Ÿ�y¡r«�` d¬�n `F½t�` d̈́k§lE ei®�Y§k�n�q
e²Ÿ �y¥r `¬�V�I�e i®¦a�` i�p−�`Îm�b i�p¬ ¥k�x«Ä i½¦a�̀ Æ L§lÎ`e«�d z³�g�` dÆ¨k�x£a«�d
Æ u�xÆ�̀ �d i³ �P�n�W�n dº�P�d ei®l̈�` x�n`Ÿ´I�e ei−¦a�` w¬ �g§v�i o©r² �I�e hl :�J§a« �I�e F −lŸw
d½�i�g«�z ´L§A�x�gÎl©r�e n :l«¨r�n m�i−�n�X�d l¬�H�nE L½¤a�WF «n d́ �i�d�«i
l¬ ©r�n F −Nªr ¬�Y�w�x«¨tE ci½�x�Y x´�W�`«©M Æ d�i�d�e cŸ ®a£r«�Y Li−�g�`Îz�`�e
F −k�x«¥A x¬�W�̀  d½k̈�x§A�dÎlÆ ©r aŸ½w£r«�iÎz�«` Æ eŸ�y¥r mŸ ³hŸ�y�I�e `n :L«�x �̀E©v
d− �b�x�d«�`�e i½¦a�` l¤a´�` Æ i�n�i Æ Ea�x�w�i FÀA¦l§A e¹Ÿ�y¥r x�n`ŸÆ I�e ei®¦a�`
lŸ ®c�B�d D́ �p§A e−Ÿ�y¥r i¬�x§a�CÎz�` d½�w§a�x§l c´ �B�I�e an :i«�g�` aŸ ¬w£r«�iÎz�̀
e´Ÿ�y¥r Æ d�P�d ei½¨l�` x�n`ŸÝ�e o½�h�T�d D́ �p§A Æ aŸw£r«�i§l ³̀�x�w�Y�e gº©l�W�Y�e
mEw̄�e i®¦lŸw§A r´�n�W i−�p§a d¬�Y©r�e bn :L« �b�x�d§l −L§l m¬�g�p�z�n Li½�g�`
c¬ ©r mi®�c�g�̀  mí�n�i F −O¦r ¬�Y§a�W«�i�e cn :d�p«�x�g i−�g�` o¬ ¨a¨lÎl�` ²L§lÎg�x§A
Æ g©k�W�e ÀL�O�n Li¹�g�`Îs�` aEÆWÎc©r dn :Li«�g�̀  z¬�n�g aE −W�YÎx�W�`
l² ©M�W�` d¬�n¨l m® �X�n Li´�Y�g�w§lE i−�Y�g©l«�W�e F½N �zi´Ÿ�y¨rÎx�W�` z´�`
i½ �I�g§a i�Y§v *´�w w½�g§v�iÎl�` Æ d�w§a�x x�n Ÿ̀ ³Y�e en :c«�g�` mF¬i m− ¤ki�p�WÎm�B
Æ d¤NÆ�̀ M̈ z³�gÎzF «p§A�n dÆ�X�` aŸÂw£rÂ«�i �g ´�w÷Îm�` z® �g zF´p§A i− �p§R�n
aŸ −w£r«�iÎl«�` w² �g§v�i ¬̀�x�w�I�e ` gk :mi«�I�g i−¦N d�O¬ ¨l u�x½�`�d zF´p§A�n
:o©r« �p§M zF¬p§A�n d−�X�` g ¬�T�zÎ` «÷ F½l x�n`Ÿ´I�e Æ EdÆ �E©v�i�e F ®zŸ̀  K�x́ ¨a�i�e

Æ m�X�n ³L§lÎg�w�e L® �O�` í¦a�` l−�`Ez§a d�zi¬ ¥A m½�x�` d« �ṕ�C©R**Æ K¥l mE ¬w a

−L�x§t�i�e ½L�zŸ «̀  Ḱ�ẍa�i Æ i�C�W l³�`�e b :L«�O�` i¬�g�` o− ¨a¨l zF¬p§A�n d½�X�`
−L§l m½�d�x§a�` ź©M�x¦AÎz�` Æ L§lÎo�Y«�i�e c :mi«�O©r l¬�d�w¦l �zi−�i�d�e L® ¤A�x�i�e
mi−�d÷�` o¬�z�pÎx�W�` Li½�x�b�n u�x́�`Îz�` Æ L�Y�W�x§l K® �Y�` ´L£r�x�f§lE
m® �x�` d«�ṕ�C©R* K¤l− �I�e aŸ½w£r« �iÎz«�̀ Æ w�g§v�i g³ ©l�W�I�e d [iriay] :m«�d�x§a�`§l
:e«Ÿ�y¥r�e aŸ −w£r«�i m¬�̀  d½�w§a�x í�g�̀  i½�O�x�̀ «�d Æ l�`Ez§AÎo¤A o³¨a¨lÎl�`
m½�x�` d«�ṕ�C©R* Æ FzŸ` g³©N�W�e ¼ aŸw£r«�iÎz«�` » w�g§v�i Ḱ�x¥aÎi«¦M eÀŸ�y¥r �̀x́ �I�e e

g ¬�T�zÎ` «÷ xŸ½n`¥lÆ ei¨l¨r e³©v�i�e F½zŸ` Fḱ�x«ä§A d® �X�` m−�X�n F ¬lÎz�g «�ẅl
F ®O�`Îl�`�e ei−¦a�`Îl�` aŸ½w£r«�i r´�n�W�I�e f [xihtn] :o©r«�p§M zF¬p§A�n d−�X�`
i− �pi¥r§A o©r® �p§M zF´p§A zF −r�x i¬¦M e½Ÿ�y¥r `�x́ �I�e g :m«�x�` d«�p¬ �C©R* K¤l− �I�e
| ź©l�g«�nÎz«�` g¿�T�I�e l`® ¥r�n�W�iÎl�` e−Ÿ�y¥r K¤l¬ �I�e h :ei«¦a�̀  w¬�g§v�i
:d«�X�`§l F ¬l ei−�W�pÎl©r zF²i¨a�p zFḡ�` m¹�d�x§a�`Îo¤A l`Æ¥r�n�W�iÎz©A
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ָּכל  ְוָית  ִעָּלָוְך  ַׁשִּויֵתיּה  ַרב  ָהא  ְלֵעָׂשו 

ּוְבִעיּבּור  ְלַעְבִּדין  ֵליּה  ְיָהִבית  ֲאחֹוִהי 

ַאֲעֵביד  ָמא  ְּכַען  ְוָלְך  ְסִעיְדֵּתיּה  ּוַבֲחַמר 

ֲהִבְרְכָתא  ַלֲאבּוִהי  ֵעָׂשו  ַוֲאַמר  לח  ְּבִרי: 

ֲחָדא ִהיא ָלְך ַאָּבא ָּבֵרְכִני ַאף ֲאָנא ַאָּבא 

ַוֲאֵרים ֵעָׂשו ָקֵליּה ּוְבָכא: לט ַוֲאֵתיב ִיְצָחק 

ְדַאְרָעא  ִמּטּוָבא  ָהא  ֵליּה  ַוֲאַמר  ֲאבּוִהי 

ִמְּלֵעיָלא:  ִדְׁשַמָּיא  ּוִמַּטָּלא  מֹוְתָבְך  ְיֵהי 

מ ְוַעל ַחְרָּבְך ְּתֵחי ְוָית ֲאחּוְך ִּתְפָלח ִויֵהי 

אֹוַרְיָתא  ִּפְתָּגֵמי  ַעל  ְּבנֹוִהי  ַיַעְברּון  ַּכד 

ּוְנַטר ֵעָׂשו  מא  ַצְוָרְך:  ֵמַעל  ִניֵריּה  ְוַתֲעֵדי 

ָבְרֵכיּה  ִדי  ִּבְרְכָתא  ַעל  ְלַיֲעקֹב  ְּדָבבּו 

יֹוֵמי  ִיְקְרבּון  ְּבִלֵּביּה  ֵעָׂשו  ַוֲאַמר  ֲאבּוִהי 

ָאִחי:  ַיֲעקֹב  ָית  ְוֶאְקטֹול  ְדַאָּבא  ֶאְבָלא 

מב ְוִאְתַחָּוא ְלִרְבָקה ָית ִּפְתָּגֵמי ֵעָׂשו ְּבַרּה 

ְזֵעיָרא  ְּבַרּה  ְלַיֲעקֹב  ּוְקַרת  ּוְׁשָלַחת  ַרָּבא 

ָלְך  ָּכִמן  ֲאחּוְך  ֵעָׂשו  ָהא  ֵליּה  ַוֲאֶמֶרת 

ְוקּום  ִמִּני  ַקֵּבל  ְּבִרי  ּוְכַען  מג  ְלִמְקְטָלְך: 

ִאֵזיל ָלְך ְלַות ָלָבן ָאִחי ְלָחָרן: מד ְוֵתֵתיב 

ֻרְגָזא  ִּדיתּוב  ַעד  ְזֵעיִרין  יֹוִמין  ִעֵּמיּה 

ַדֲאחּוְך: מה ַעד ִּדיתּוב ֻרְגָזא ַדֲאחּוְך ִמָּנְך 

ְוֶאְׁשַלח  ֵליּה  ֲעַבְדָּת  ִּדי  ָית  ְוִיְתְנֵׁשי 

ְוֶאְדְּבִריָנְך ִמַּתָּמן ְלָמא ֶאְתַּכל ַאף ַּתְרֵויכֹון 

יֹוָמא ָחד: מו ַוֲאֶמֶרת ִרְבָקה ְלִיְצָחק ָעִקית 

hWar

,usku, ,arp -  ,hatrc rpx כז:לז-מו190 / 

למה רבקה הציעה שיעקב ילך לשאת אשה? )פסוק מו(
ימנע ברכות   יצחק  יעקב. זאת, מפני החשש שאולי  רבקה לא רצתה לומר ליצחק שעשו רוצה להרוג את  ביאורי מהרא"י: 

מיעקב כדי להפחית את כעסו של עשו. לכן היא טענה שהיא שלחה את יעקב כי "קצתי בחיי גו'”. 

●

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש

1 במדבר יג,יט    2 שם כ    3 שמואל-ב ג, לג    4 ב''ר סז, ו    5 יחזקאל לג, כו    6 שמות ו, כו    7 תהלים נה, ג    8 סוטה יג.   

*ק' זעירא    



)c( psbv/ fnu kpsi: ch,v c,utk/ kch, c,utk' fk ,hcv 
amrhfv kn"s c,jk,v vyhk kv v"t cxupv9: )d( utk ash/ 
nh ash ccrfu,hu kn,crfhi nphu' hcrl tu,l: )s( t, crf, 

tcrvo/ atnr ku utgal kduh dsuk/ uv,crfu czrgl/ hvhu 
tu,i crfu, vtnuru, cachkl' nnl hmt tu,u vduh utu,u 
vzrg vncurl: )v( to hgec ugau/ thbh husg nv nknsbu: 

hWar

ְּבַחַּיי ִמן ֳקָדם ְּבַנת ִחָּתָאה ִאם ָנֵסיב ַיֲעקֹב 

ִאְּתָתא ִמְּבַנת ִחָּתָאה ְּכִאֵּלין ִמְּבַנת ַאְרָעא 

ְלַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ּוְקָרא  א  ַחִּיין:  ִלי  ְלָמא 

ּוָבִריְך ָיֵתיּה ּוַפְּקֵדיּה ַוֲאַמר ֵליּה ָלא ִתַּסב 

ְלַפַּדן  ִאֵזיל  קּום  ב  ְּכָנַען:  ִמְּבַנת  ִאְּתָתא 

ְוַסב  ְדִאָּמְך  ֲאבּוָהא  ְּבתּוֵאל  ְלֵבית  ֲאָרם 

ֲאחּוָהא  ָלָבן  ִמְּבַנת  ִאְּתָתא  ִמַּתָּמן  ָלְך 

ְוַיְּפִׁשיָנְך  ָיָתְך  ְיָבֵרְך  ַׁשַּדי  ְוֵאל  ג  ְדִאָּמְך: 

ְוַיְסִּגיָנְך ּוְתֵהי ְלִכְנַׁשת ִׁשְבִטין: ד ְוִיֶּתן ָלְך 

ִעָּמְך  ְוִלְבָניְך  ָלְך  ְדַאְבָרָהם  ִּבְרְכָתא  ָית 

ְיָי  ְיַהב  ִּדי  ּתֹוָתבּוָתְך  ֲאַרע  ָית  ְלֵמיְרָתְך 

ּוְׁשַלח ִיְצָחק ָית ַיֲעקֹב ַוֲאַזל  ְלַאְבָרָהם: ה 

ְלַפַּדן ֲאָרם ְלַות ָלָבן ַּבר ְּבתּוֵאל ֲאַרָּמָאה 

ְוֵעָׂשו:  ְּדַיֲעקֹב  ִאֵּמיּה  ְדִרְבָקה  ֲאחּוָהא 

1�1 / ,usku, ,arp -  ,hatrc rpx כז:מו - כח:ה
l² ©M�W�` d¬�n¨l m® �X�n Li´�Y�g�w§lE i−�Y�g©l«�W�e F½N �zi´Ÿ�y¨rÎx�W�` z´�`
i½ �I�g§a i�Y§v *´�w w½�g§v�iÎl�` Æ d�w§a�x x�n Ÿ̀ ³Y�e en :c«�g�` mF¬i m− ¤ki�p�WÎm�B
Æ d¤NÆ�̀ M̈ z³�gÎzF «p§A�n dÆ�X�` aŸÂw£rÂ«�i �g ´�w÷Îm�` z® �g zF´p§A i− �p§R�n
aŸ −w£r«�iÎl«�` w² �g§v�i ¬̀�x�w�I�e ` gk :mi«�I�g i−¦N d�O¬ ¨l u�x½�`�d zF´p§A�n
:o©r« �p§M zF¬p§A�n d−�X�` g ¬�T�zÎ` «÷ F½l x�n`Ÿ´I�e Æ EdÆ �E©v�i�e F ®zŸ̀  K�x´ ¨a�i�e

Æ m�X�n ³L§lÎg�w�e L® �O�` í¦a�` l−�`Ez§a d�zi¬ ¥A m½�x�` d« �ṕ�C©R*Æ K¥l mE ¬w a

−L�x§t�i�e ½L�zŸ «̀  Ḱ�ẍa�i Æ i�C�W l³�`�e b :L«�O�` i¬�g�` o− ¨a¨l zF¬p§A�n d½�X�`
−L§l m½�d�x§a�` ź©M�x¦AÎz�` Æ L§lÎo�Y«�i�e c :mi«�O©r l¬�d�w¦l �zi−�i�d�e L® ¤A�x�i�e
mi−�d÷�` o¬�z�pÎx�W�` Li½�x�b�n u�x́�`Îz�` Æ L�Y�W�x§l K® �Y�` ´L£r�x�f§lE
m® �x�` d«�ṕ�C©R* K¤l− �I�e aŸ½w£r« �iÎz«�̀ Æ w�g§v�i g³ ©l�W�I�e d [iriay] :m«�d�x§a�`§l
:e«Ÿ�y¥r�e aŸ −w£r«�i m¬�̀  d½�w§a�x í�g�̀  i½�O�x�̀ «�d Æ l�`Ez§AÎo¤A o³¨a¨lÎl�`
m½�x�` d«�ṕ�C©R* Æ FzŸ` g³©N�W�e ¼ aŸw£r«�iÎz«�` » w�g§v�i Ḱ�x¥aÎi«¦M eÀŸ�y¥r �̀x́ �I�e e

g ¬�T�zÎ` «÷ xŸ½n`¥lÆ ei¨l¨r e³©v�i�e F½zŸ` Fḱ�x«ä§A d® �X�` m−�X�n F ¬lÎz�g «�ẅl
F ®O�`Îl�`�e ei−¦a�`Îl�` aŸ½w£r«�i r´�n�W�I�e f [xihtn] :o©r«�p§M zF¬p§A�n d−�X�`
i− �pi¥r§A o©r® �p§M zF´p§A zF −r�x i¬¦M e½Ÿ�y¥r `�x́ �I�e g :m«�x�` d«�p¬ �C©R* K¤l− �I�e
| ź©l�g«�nÎz«�` g¿�T�I�e l`® ¥r�n�W�iÎl�` e−Ÿ�y¥r K¤l¬ �I�e h :ei«¦a�̀  w¬�g§v�i
:d«�X�`§l F ¬l ei−�W�pÎl©r zF²i¨a�p zFḡ�` m¹�d�x§a�`Îo¤A l`Æ¥r�n�W�iÎz©A
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מהי "ברכת אברהם”? )פסוק ד( 
ב(;  יב,  )לעיל  גדול”  לגוי  "ואעשך  לאברהם:  אמר  ה'  רש"י: 
את  וברך  יצחק  בא  יח(.  )כב,  הארץ”  גויי  כל  בזרעך  "והתברכו 
והזרע  הזאת  שהאומה  לך,  יהיו  הללו  שהברכות   — יעקב 

המבורך יבואו ממך. 

מזרחי: למה רש"י לא מפרש בפשטות, ש"ברכת אברהם” ●
מגריך  ארץ  את  "לרשתך   — עצמו  ד  בפסוק  שנזכרת  זו  היא 

אשר נתן אלקים לאברהם”? 

יעקב,  את  יצחק  שבירך  הברכה  היתה  שזו  יתכן  לא  אולם, 
כיון שארץ ישראל ניתנה לאברהם כמתנה ולא כברכה.   

ת ו י ס י ס ב ת  ו ל א ש

"ברכת אברהם” )פסוק ד( 
"ברכת  מהי  הסברים  לחפש  צריך  רש"י  מדוע  שואל:  מזרחי 
אברהם...  ברכת  את  לך  "ויתן  במפורש:  אומר  הפסוק  אברהם". 
לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלקים לאברהם", היינו שהברכה 

היא שיירש את הארץ?

מזרחי מבאר, שלא יתכן ש"ברכת אברהם" היא שיזכה לרשת 
את ארץ ישראל, כיון שהארץ כבר ניתנה לאברהם בתור מתנה, ולא 

כברכה שתתקיים בעתיד. 

הפשוט  הפירוש  שלפי  סובר  שרש"י  לעיל  נתבאר  כבר  אולם, 
של דברי התורה, ה' לא נתן את הארץ לאברהם, אלא רק הבטיח 

עדיין ❧ התקיימה  לא  אכן  כך, שהברכה  לזרעו.  בעתיד  אותה  לתת 
)ראה תורת מנחם טו, יח, סעיף ב(. 

אם כן, מדוע רש"י מסרב לקבל את הפסוק בפשטות, שיצחק 
בירך את יעקב שתתקיים בו "ברכת אברהם" על ירושת הארץ? 

הביאור 

בדרך כלל, כאשר התורה מספרת שמישהו קיבל ברכה, מיידעים 
אותנו את הסיבה שבגללה ניתנה הברכה. כי ברכה לא ניתנת סתם, 
למדנו  הקודם  בקטע  למשל,  מיוחדת.  סיבה  בגלל  אלא  בחינם, 
שיצחק ביקש לברך את עשו — מפני שהוא הלך והזדקן. כמו כן, 
בארץ  להצלחה  ברכות  של  סדרה  ליצחק  נתן  שה'  לעיל  מסופר 

ם ח נ מ ת  ר ו ת

9 יבמות יג:

*בחומש תו"ת מסומן כאן "תרי טעמי”, וי"א שכאן שייך מ"ש המנחת שי )במדבר יז, כג( שקריאת המלה אינה מלעיל גמור ולא מלרע גמור אלא בהעמדה מועטת בשני הטעמים.  



)z( uhang hgec/ njucr kgbhi ak ngkv' uhrt gau fh crl hmje 
uduw ufh akj tu,u psbv tro' ufh ang hgec tk tchu uvkl psbv 
tro' ufh rgu, cbu, fbgi' uvkl do vut tk hangtk: )y( tju, 
bchu,/ nnang abtnr c, hangtk thbh husg avht tju, bchu,' 
tkt knsbu an, hangtk nahgsv kgau euso bauthv' uvahtv 
bchu, tjhv' uknsbu avhv hgec ctu,u vpre ci x"d abho' 
avrh hangtk ci g"s abho vhv fabuks hgec' ah"s abv vhv 
dsuk hangtk nhmje' uhmje ci xw abv cks, tu,o' vrh g"s' 
uabu,hu vhu ek"z' abtnr utkv abh jhh hangtk uduw' bnmt hgec 
fan, hangtk ci x"d abho vhv' uknsbu nfti abyni cch, 
gcr h"s abv' utjr fl vkl kjri' avrh kt avv cch, kci kpbh 
khs,u ak hux; tkt h"s abv' abtnr gcs,hl h"s abv ca,h 
cbu,hl uaa abho cmtbl' uafr vmti nabuks hux; vhv' abtnr 
uhvh ftar hksv rjk t, hux; uduw' uhux; ci kw abv vhv fankl' 
unao gs ahrs hgec knmrho yw abho' zw ak aucg ucw ak rgc' 
uhgec tnr kprgv hnh abh ndurh akaho unt, abv' mt ujauc 

h"s abv akpbh khs, hux;' uakaho ak hux;' u,ag nankl gs 
act hgec' vrh b"d' ufaphra ntchu vhv ci x"d' vrh eh"u' 
uvut tunr akaho unt, abv' vrh jxrho h"s abho' vt kns,' 
atjr aeck vcrfu, byni cch, gcr h"s abho/ )tck kt bgba 
gkhvo czfu, v,urv' avrh kt phra hux; ntchu tkt f"c 
abv' svhhbu nh"z gs k"y' fbds f"c aphra hgec ntchu ukt 
fcsu' uvo fw abho cch, kci' ua,h abho aavv csrl' fsf,hc 
uhci ku ch, uknebvu gav xfu,' uphrau rz"k nzv vpxue 
aavv h"j jsaho csrl' sch, vuv chnu, vdanho uxfu, vuv 
chnu, vjnv' ukjacui vpxueho ajacbu kghk' naphra ntchu 
gs ahrs knmrho avhv ci e"k abho' ao tbu numtho gus h"s 
abho' tkt usth byni cch, gcr cvkhf,u kch, kci kknus ,urv 
nnbu' ucachk zfu, v,urv kt bgba gkhvo' ukt phra hux; 
nnbu tkt f"c abv' nsv fbds nsv' gs fti nmt,h cra"h hai(: 
gk bahu/ vuxh; ragv gk rag,u1 akt dra t, vrtaubu,: 

jxk, pra, ,uksu,

כדי לשלול את כוונתו לעזוב את הארץ )לעיל כו, א-ד(.  ישראל — 
גם אברהם קיבל את ברכות ה' בגלל סיבה מסוימת — "והתברכו 

בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי" )כב, יח(. 

בפסוקים אלו, אנו קוראים איך יצחק בירך את יעקב לפני צאתו 
וירבך  "ויפרך  ג  בפסוק  הברכה  אישה.  לישא  מנת  על  ארם  לפדן 
והיית לקהל עמים" מתקבלת על הדעת, כי הדבר קשור לנישואיו 

של יעקב. 

"ברכת  כיצד  תמה,  רש"י  ד,  פסוק  את  קוראים  כאשר  אולם, 
אברהם" לירושת הארץ קשורה עם המסע של יעקב למצוא אישה? 

לכאורה, הברכה נראית לא שייכת. 

לכן, רש"י חיפש ביאור שישייך את התוכן של "ברכת אברהם" 
שהברכה  למסקנה  בא  רש"י  לנישואיו.  יעקב  של  ההכנות  עם 
ביחס  לאברהם  אמר  שה'  המילים  אותם  היא  ליעקב  נתן  שיצחק 
ללידת ילדים: "ואעשך לגוי גדול" )יב, ב( ו"והתברכו בזרעך כל גויי 

הארץ" )כב, יח(. 

כיון שהיא  זה,  בדיוק במקרה  הזו מתאימה  כן: הברכה  יתר על 
ניתנה לאברהם קודם יציאה למסע, כמו שרש"י מפרש שם, שה' נתן 
לאברהם את הברכה הזו דוקא, "לפי שהדרך ממעטת פריה ורביה". 
וזה בדיוק מה שיעקב עמד לעשות כעת, לצאת לדרך כדי להקים 

משפחה. לכן הברכה הזו היתה הדבר שהוא בדיוק היה זקוק לו.
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q q q

ַיֲעקֹב  ָית  ִיְצָחק  ָבִריְך  ֲאֵרי  ֵעָׂשו  ו ַוֲחָזא 

ְוַׁשַּלח ָיֵתיּה ְלַפַּדן ֲאָרם ְלִמַּסב ֵליּה ִמַּתָּמן 

ֲעלֹוִהי  ּוַפֵּקיד  ָיֵתיּה  ָּבִריְך  ַּכד  ִאְּתָתא 

ְּכָנַען:  ִמְּבַנת  ִאְּתָתא  ִתַּסב  ָלא  ְלֵמיַמר 

ז ְוַקֵּבל ַיֲעקֹב ִמן ֲאבּוִהי ּוִמן ִאֵּמיּה ַוֲאַזל 

ַוֲחָזא ֵעָׂשו ֲאֵרי ִביָׁשן ְּבַנת  ְלַפַּדן ֲאָרם: ח 

ֵעָׂשו  ַוֲאַזל  ט  ֲאבּוִהי:  ִיְצָחק  ְּבֵעיֵני  ְּכָנַען 

ַּבת  ָמֲחַלת  ָית  ּוְנֵסיב  ִיְׁשָמֵעאל  ְלַות 

ִיְׁשָמֵעאל ַּבר ַאְבָרָהם ֲאָחֵתיּה ִּדְנָביֹות ַעל 

ְנׁשֹוִהי ֵליּה ְלִאְנּתּו: ס ס ס 

hWar
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ק"ו פסוקים. על"ו סימן.

1 בדפוסי רש"י הנפוצים ישנה הוספה-הגהה בסוגריים: ר"ל מרשעת על מרשעיות שהיו לו כבר וק"ל. אמנם ראה לקו"ש חל"ה ע' 114.   

*עיין לעיל פסוק ב'.

הפטרה לפרשת תולדות — עמ' 388.     כשערב ראש חודש חל בשבת פרשת תולדות, קוראים במקום ההפטרה הרגילה את ההפטרה לשבת ערב ראש חודש, עמ' 403.



לאברהם  ה'  ברכת  גדול: למעשה,  קושי  כאן  יש  עדיין  ואולם, 
ללדת ילדים רבים לא התקיימה, כי במהלך המסע שלו אברהם זכה 

רק לבן אחד שהוכח כיורש אמיתי. 

בגלל השאלה הזו, רש"י ממשיך:  "יהיו אותן הברכות האמורות 
ליעקב  מכוונים  בעצם  היו  לאברהם  ה'  שדברי  כלומר  בשבילך", 
של  המסעות  כל  ולמרות  התקיימו,  שהברכות  רואים  אנו  )ואכן, 

יעקב הוא הקים י"ב שבטים שכולם היו יורשים אמיתיים(. 

למה יצחק שילח את יעקב רחוק? 

על פי הביאור האמור, ניתן למצוא הסבר לקושי נוסף בסיפור 
התורה כאן: 

זוג  בת  חיפש  אברהם  שכאשר  קוראים  אנו  שרה  חיי  בפרשת 
לנישואין ליצחק, הוא לא שלח את בנו רחוק, אלא שלח את עבדו 
ליצחק.  הביתה  בחזרה  אותה  ולהביא  אישה  לו  למצוא  אליעזר 
למה, אם כן, יצחק לא נהג באותו אופן ושלח שליח להביא אישה 

ליעקב? 

במבט ראשון נראה שיצחק שלח את יעקב למרחקים כדי להציל 
אותו מיד עשו שביקש להרגו. 

אמנם, ברמת הפשט, ניתן לשער שרבקה לא סיפרה ליצחק על 
המזימה של עשו מחשש שיצחק לא ירצה להוסיף ולברך את יעקב 

)כפי שביאורי מהרא"י מסביר(. 

טעם  מפני  זה  היה  ויצחק  אברהם  שאצל  לומר  מקום  גם  היה 
מיוחד, כי היתה ליצחק הגדרה של "עולה תמימה", לכן הוא היה 
חייב להישאר בארץ )ראה רש"י ל-כו, ב לעיל(. אמנם, יעקב לא היה 

בגדר עולה תמימה, לכן הוא יכול לצאת לחוץ לארץ.

שאברהם  שהסיבה  לעיל  הוסבר  כי  נכון,  אינו  זה  הסבר  אולם, 
היותו  של  לנושא  כלל  קשורה  אינה  מהארץ,  יצא  שיצחק  התנגד 
"עולה תמימה", כי באותה עת ה' עדיין לא קבע את הציווי שהוא 
עולה תמימה ואסור לו לצאת מהארץ. )ראה תורת מנחם לעיל כד, ו-ז(. 

אלא, הסיבה שבגללה יצחק הורה ליעקב לנסוע מהבית ולמצוא 
אישה היא, כי: א( ברכת אברהם לילדים רבים עדיין לא התקיימה, 

כך שיצחק היה בטוח שזה יתקיים על ידי יעקב. 

ב( ברכת אברהם היתה ללדת ילדים תוך כדי מסעו רחוק מהבית. 
לכן, יצחק הורה ליעקב לעזוב. 

ירושת הארץ   
של  בלבו  נותר  אברהם"  "ברכת  את  לו  העניק  שיצחק  לאחר 
יעקב רק חשש אחד: כיון שעשו נשאר בארץ ישראל ויעקב עמד 

לעזוב, אולי עשו יחמוד את הארץ לעצמו?

כדי להסיר מיעקב את החשש הזה, יצחק הוסיף "לרשתך )רק 
אתה לבדך( את ארץ מגריך אשר נתן אלקים לאברהם". 

ם ח נ מ ת  ר ו ת
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] סוף מעשה ]

נישואי עשו למחלת 

בעשותו  עשו,  של  הצביעות  על  קוראים  אנו  תולדות  בפרשת 
הוא  הזו,  בסידרה  האחרון  המעשה  אביו.  כלפי  מטעים  מעשים 
בן  ישמעאל  של  מבנותיו  אחת  את  לאשה  נושא  שהוא  העובדה 
אברהם אבינו — כדי להצטייר כצדיק בעיני יצחק. אולם, למעשה 
רש"י מפרש שבנישואים אלו הוא 'הוסיף רשעה על רשעתו’. כיון 
שכאשר נשא אותה, לא גירש את הראשונות, ונשאר נשוי לכולם 
)פסוק ט(. כך, שבדיוק כשם שהנישואים הראשונים שלו עם נשותיו 

לד  כו,  )ראה  היו מתוך צביעות — להראות שהוא צדיק  הראשונות 
לעיל(, כך הנישואין האחרונים שלו היו מתוך צביעות — להראות 

שהוא צדיק, בעוד שבאותה שעה "הוסיף רשעה על רשעתו” ולא 
גירש את הראשונות.

בפרשה הבאה, פרשת ויצא, מסופר על רמאי נוסף, לבן, שנהג 
עשו  של  שהרמאות  לומר  ניתן  ואולם,  יעקב.  כלפי  מטעה  באופן 

כלפי אביו מייצגת רמה חמורה יותר של שחיתות מוסרית מאשר 
הציג  שבאמצעותן  פעולות  עשה  שעשו  משום  זאת,  לבן.  של  זו 

עצמו כצדיק. 

העיז  לא  הוא  אבל  ברמאות  התנהג  אמנם  זאת,  לעומת  לבן, 
את  הסתיר  רק  הוא  חוץ.  כלפי  צדקות  להפגין  דרכים  לחפש 
יגלה  לא  שיעקב  מנת  על  שלו,  המושחתים  האנוכיים  המוטיבים 

מה הוא זומם לעשות.  

בא  עשו,  של  מעשיו  על  הפרשה  בסוף  התורה  שסיפור  מכאן, 
מוחשי  לביטוי  שבאה  המוסרית  השחיתות  מפני  אותנו  להזהיר 
ידי עשו. אנחנו מוזהרים להתרחק מההתנהגות הנחותה הזו:  על 

להעמיד פנים של צדיק, בעוד שהאמת היא שונה לחלוטין. 

)על פי לקוטי שיחות חלק לה עמ' 116 ואילך(  

)על פי לקוטי שיחות חלק כ,  עמ' 116 ואילך(
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מלאכי:  ביד  הנשלח  מלאכי.  ביד  )א( 
במה  תאמרו  ואם  ר"ל  )ב( ואמרתם. 
עם  כלומר  עצמינו  מפאת  אותנו  אהבת 
מפאת  זה  אין  חסד  הרבה  עמנו  עשית  כי 
האבות  אהבת  מפאת  כ"א  עצמינו  אהבת 

ם ח נ מ ת  ר ו ת

א, ב. אהבתי אתכם אמר ה'. 
חסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזו גדולה יותר - אהבת ה' או אהבת ישראל? וענה: אהבת ה' ואהבת ישראל נטועות יחד בכל נשמה יהודית. אולם, הפסוק אומר 

"אהבתי אתכם אמר ה'" ונמצא שאהבת ישראל גדולה יותר, כי כאשר אוהב את ישראל, הוא אוהב מה שהאהוב )ה'( - אוהב" )היום יום, כח ניסן(. 

❧

❧

 

[ תולדות [

)מלאכי א, א - ב, ז(

הפתיחה של הפטרה זו, המדברת על אהבת ה‘ והעדפתו את יעקב על פני עשו )א, ב‑ה(, מכירה בצדקת זכותו של יעקב על הברכות שהוא קיבל בפרשה )פרק כז(. 

ההפטרה פונה לבני ישראל, על ידי הנביא מלאכי, זמן קצר לאחר שובם מגלותם בבבל. הנושא המרכזי שלה הוא תוכחה על העדר כבוד לבית המקדש וקרבנותיו. 

ההפטרה מתחילה בהצהרה על אהבת ה‘ לישראל והבטחה למפלה והרס של האויב השנוא של ישראל – עשו )א, א‑ה(. ואז הנביא מקונן על עזיבת ישראל את 

ה‘, במיוחד בתחום עבודת הקרבנות )ו‑י(, וטוען שבני ישראל מכבדים את ה‘ פחות מהאומות עובדי האלילים )יא(. תוכחה נוספת על התייחסות מזלזלת למזבח 

)יב( והקרבת בהמות מאיכות ירודה בבית המקדש )יג‑יד(. לבסוף, ה‘ מאיים להפוך את ברכות הכוהנים לקללות, עקב חוסר זהירות בתהליך הקרבת הקרבנות 

)ב, א‑ג( דבר שנחשב כפירה במעלתה הגדולה של הכהונה )ד‑ז(. 

:i«¦k�`§l�n c− �i§A l®�`�xŸ�y�iÎl�` d− �eŸd�iÎx©a�c `¬�V�n ` `
Ep®�Y§a�d�` d´�O©A m−�Y�x�n�`«�e d½ �eŸd�i x´�n� Æ̀ m¤k�z�` i�Y§a³�d�` a

:aŸ «w£r« �iÎz«�` a−�dŸ`«�e d½ �eŸd�iÎm�`�p Æ aŸw£r« �i§l eŸ³�y¥r gÆ�`Î`Fl�d
Îz�`�e d½�n�n�W Æ ei�x�dÎz�` miŸ³�y�`�«e i�z ®̀ �pŸ�y eŸ−�y¥rÎz�`�e b

Ep�WÀ�X�x mF¹c�` xÆ�n`ŸzÎi«¦M c :x«¨A�c�n zF¬P�z§l F −z̈l�g« �p
d�O¬ �d zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` dŸ ³M zF½a�x�g d́�p§a�p�e Æ aEW�p�e
m²r̈�d�e d½¨r�W�x lEá�B Æ m�d¨l E ³̀ �x «�w�e qF ®x�d�«` i´ �p�`«�e E −p§a�i
d�pi®�`�x�Y m−¤ki�pi¥«r�e d :m«¨lFrÎc©r d− �eŸd�i m¬ ©r�fÎx�W�`
o² ¥A e :l«�`�xŸ�y�i lE ¬a�b¦l l−©r�n d½ �eŸd�i ĺ�C�b�i Æ Ex�n`Ÿ «Y m³�Y�`�e
i¿�cFa§k d´ �I�` i�p´�` a´�`Îm�`�e ei® �pŸc�` c¤á¤r�e a−�` c¬ ¥A©k�i
zFÀ`¨a§v d́�eŸd�i | x´�n�` i¹�`�xF «n dÆ �I�` Á i�pÁ�` mi´ �pFc�`Îm�`�e
Epi−�f¨a d¬ �O©A m ¾�Y�x�n�`«�e i½�n�W í�fFA Æ mi�p�dŸ «M�d Æ m¤k¨l
l½�`Ÿb�n m�ǵ ¤l Æ i�g§A�f�nÎl«©r mi³�Wi�B�n f :L«�n�WÎz�`
d¬ �f§a�p d− �eŸd�i o¬�g§l�W m¾¤k�x�n�`¤A LE®p§l�`« �b d́�O©A m−�Y�x�n�`« �e
EWi² �B�z i¬¦k�e r½�x oi´�` Æ �gŸÆA�f¦l x³ �E¦r oEÆW�B�zÎi«¦k�e g :`E «d
F`μ Æ L§v�x�i�d LÀ�z�g¤t§l `¹�p EdÆ¥ai�x�w�d r®�x oí�` d−¤lŸg�e �g¬�Q¦R
`¬ �pÎEN�g d² �Y©r�e h :zF «̀ ¨a§v d¬ �eŸd�i x−�n�` Li½ �p¨t `´�V�i�d
mi½ �p¨RÆ m¤M�n `³�V�i�d z`Ÿ½ G d�z�í�dÆ m¤k�c�I�n Ep® �P�gi«�e l−�`Îi�p§t
m�i½�z¨l�C xŸ´B�q�i�e Æ m¤k¨AÎm�b i³�n i :zF «̀ ¨a§v d¬ �eŸd�i x−�n�`

Æ x�n�` mÀ¤k¨A u¤t¹�g iÆ¦lÎoi«�` m® �P�g i−�g§A�f�n Exi¬�`�zÎ` «÷�e
i´¦M `i :m«¤k�c�I�n d¬ ¤v�x�`Î` «÷ d−�g�p�nE zF½`¨a§v d́�eŸd�i
m½ �iFB©A Æ i�n�W lF ³c�B FÀ`Fa�nÎc©r�e W�n¹�WÎg�x�f�O�n
d®�xFd�h d´�g�p�nE i−�n�W¦l W² �B�n x¬�h�w�n mFÀw�nÎl¨k§aE
m−�Y�`�e ai :zF «̀ ¨a§v d¬ �eŸd�i x−�n�` m½ �iFB©A Æ i�n�yŸ lF ³c�bÎi«¦M
`E½d l´�`Ÿb�n Æ i�pŸc�` o³�g§l�W mÀ¤k�x�n�`«¤A F ®zF` mi´¦l§N�g�n
d ¹�`¨l�Y�n dÆ �P�d Á m�Y�x�n�`«�e bi :F «l§k�` d¬ �f§a�p F −ai�p�e
lEÀ f�B ḿ�z ¥̀a�d« �e zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` FÀzF` ḿ�Y�g©R�d�e
d®�g�p�O�dÎz�` m−�z`¥a�d« �e d½¤lFǵ�dÎz�`�e Æ �gÆ�Q¦R�dÎz�`�e
lÀ¥kFp xEx́�`�e ci :d« �eŸd�i x¬�n�` m−¤k�c�I�n D² �zF` d¬ ¤v�x�̀ «�d
K¤lÆ�nÁ i¦M i® �pŸc`«©l z−�g�W�n �g¬ ¥aŸf�e x² �cŸp�e x½¨k�fÆ Fx�c¤r§A W³ �i�e
:m«�iFB©a `¬�xFp i−�n�WE zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` i�pÀ�` lF¹c�B
:mi«�p�d «ŸM�d z`Ÿ −G�d d¬ �e§v�O�d m² ¤ki¥l�` d À�Y©r�e ` a
z¯�z¨l a¹¥lÎl©r EniŸÆ�y�z Á `÷Îm�`�e E¿r�n�W�z `÷́Îm�` a

Æ m¤k¨a i³�Y�g©N�W�e zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` iÀ�n�W¦l cFä́M
�di½�zFx�«` Æ m�b�e m® ¤ki�zF «k�x¦AÎz�` i−�zFx«�`�e d½�x�`�O�dÎz�`
Æ m¤k¨l x³¥rŸb iÆ�p�p�d b :a«¥lÎl©r mi¬�nŸ�y m−¤k�pi«�` i¬¦M
m® ¤ki�B�g W�x−¤R m½¤ki�p§RÎl©r Æ W�xÆ¤t i�zi³�x�f�e r�x½ �G�dÎz�̀
m½¤ki¥l�` i�Y�ǵ©N�W i¦Mμ m¾�Y§r�ci«�e c :ei«¨l�` m−¤k�z�` `Ÿ¬�y�p�e
x−�n�` i½ �e¥lÎz�` Æ i�zi�x§A zF³i�d«¦l z`Ÿ®G�d d́�e§v�O�d z−�`
mF½l�X�d�e Æ mi�I�g«�d F ÀY�` d́�z�i«�d | i´�zi�x§A d :zF «̀ ¨a§v d¬ �eŸd�i
:`E «d z¬ �g�p i−�n�W i¬ �p§R�nE i�p®�`�xi«�I�e `−�xFn F ¬lÎm« �p�Y� «̀ �e
`́v̈�n�pÎ` «÷ d−¨l�e©r�e Edi½¦t§A d´�z�i«�d Æ z�n�` z³�xFY e

ai¬�W�d mi−¦A�x�e i½�Y�` Ḱ ©l�d Æ xFWi�n§aE mF ³l�W§A ei® �z¨tŸ�y¦a
EẂ�w©a�i d−�xFz�e z©r½�cÎEx�n�W�i Æ o�dŸk i³�z§tŸ�yÎi«¦M f :oŸ «e¨r«�n

:`E «d zF −̀ ¨a§vÎd« �eŸd�i K¬�`§l�n i² ¦M Edi®¦R�n

מצודת דוד מצודת ציון
משא. נבואה ולתוספת ביאור אמר  )א( 

דבר ה':
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מלאכי:  ביד  הנשלח  מלאכי.  ביד  )א( 
במה  תאמרו  ואם  ר"ל  )ב( ואמרתם. 
כלומר  עצמינו  מפאת  אותנו  אהבת 
זה  אין  חסד  הרבה  עמנו  עשית  כי  עם 
מפאת אהבת עצמינו כ"א מפאת אהבת 
האבות והאמהות: הלוא אח וגו'. כאומר 
ליעקב  עשו  אח  הלוא  לכם  אשיב  ע"ז 
עם  להם  אחד  ויחס  האם  ומן  האב  מן 
את  אהבתי  ועכ"ז  והאמהות  האבות 
ואם  שנאתי.  עשו  ואת  )ג(  לבד:  יעקב 
והאמהות  האבות  אהבת  מפאת  היה 
אבל  עשו  את  גם  לאהוב  לי  היה  לבדה 
האמת הוא שאהבתי אתכם גם מפאת 

עצמיכם בצרוף אהבתי לכם מפאת האבות והאמהות: ואשים וגו'. עכשיו מפרש במה שנא 
את עשו ואמר ראו עתה כי שניכם גליתם ע"י נ"נ והנה אתם הלא שבתם לארציכם ואת 
יושבי שעיר אשים עוד שממה ונחלתו יהיה למדור לחנות המצויות במדבר: )ד( כי תאמר 
אדום. אם יאמרו מחריבי המקדש הנה עתה אנו רשים ודלים וארצנו חרבה אבל נשוב 
עוד ונבנה החרבות כי יאמרו אין זה בא מפאת שנאת ה' אותנו להיות החורבן מתמדת כי 
במקרה בא וכאשר בא כן תלך: המה יבנו. ר"ל באמת המה יבנו החרבות וימשלו ממשל רב 
אבל בסוף הדבר אהרסם אני מכל וכל ולא תשובנה עוד לקדמותן: וקראו להם. מהפלגת 
חורבנם יכירו הכל שמה' באה על שהרשיעו לו ויקרא להם גבול רשעה והעם אשר זעם 

את ה' ועד עולם יקראו כן כי לא תשוב 
תראינה.  ועיניכם  )ה(  להתכונן:  עוד 
וגו'.  תאמרו  ואתם  חורבנה:  בהפלגת 
בזמן  ישראל  לגבול  מעל  כשתהיו  ר"ל 
הגאולה העתידה אז תאמרו עתה יגדל 
ה' בעשות נפלאות מתמיד: )ו( בן יכבד. 
הוא  וכן  הואיל  לומר  למעלה  מוסב 
שאני אוהב אתכם מפאת עצמיכם הלא 
אהבו  אביו  כי  על  אביו  לכבד  הבן  דרך 
ודרך העבד לכבד את אדוניו עם כי לא 
יחשוש כ"כ על אהבת אדוניו אליו עכ"ז 
לבל  ממנו  יפחד  כי  לכבדו  הוא  מוכרח 
אתם  ואם  אני.  אב  ואם  נקם:  בו  יעשה 
מחזיקים אותי לאב איה כבודי הראוי לי 
בעבור אהבתי לכם ואם אתם מחזיקים 
לירוא  הראוי  המורא  איה  לאדון  אותי 
עזבתם  לא  מפני  יראתם  אם  כי  מפני 
א"כ כבודי: לכם הכהנים. ר"ל הדבר הזה 
אומר אני ה' לכם אתם הכהנים המבזים 
בדבר  תאמרו  ואם  ואמרתם.  שמי:  את 
מה אנו מבזין את שמך: )ז( מגישים וגו'. 
ר"ל אשיב לכם בדבר זה אתם מבזין את 
מזבחי  על  מקריבים  שאתם  במה  שמי 
ואם  ואמרתם.  ומטונף:  מתועב  קרבן 
תאמרו בדבר מה אנו מתעבים ומטנפים 
במה  לכם  אשיב  ר"ל  באמרכם.  קרבנך: 
המזבח  והוא  ה'  שלחן  אומרים  שאתם 
שמסדרים עליו הקרבן לגבוה הוא נבזה 
החלב  עליו  ונקטר  הדם  עליו  נזרק  כי 
וכי  )ח(  בהם:  קצה  אדם  של  שנפשו 
עור  תגישון  כי  גם  זה  ובעבור  תגישון. 
והמזבח  הואיל  בעיניכם  רע  אין  לזבוח 
בזה  הנה  וכאומר  בעיניכם  מבוזה  הוא 
שמי:  בזיון  וזהו  קרבני  מתעבים  אתם 
והקרב  הדבר  אתה  בחון  הקריבהו. 
מאחת מאלה לדורון לפחתך האם יהיה 
מרוצה לך בזה הדורון להעביר ממך אשמתך אשר פשעת למולו או אם ישא פניך לכבדך 
ועתה  )ט(  ה':  אמר  כן  ר"ל  ה'.  אמר  פשע:  הקדמת  מבלי  לו  תביא  אם  כזה  מתן  בעבור 
חלו נא. עשו בחינה והעתירו בעדינו אל ה' אם יחנן אותנו בעבור תפלתכם הלא המארה 
נעשה  קטגור  אין  הלא  פנים  לנו  ישא  מחמתכם  וכי  בעבורכם  היא  באה  המשתלחת 
מי גם בכם. הלואי ימצא מי גם בכם ויסגור דלתי בית המקדש שלא יבוא מי  )י(  סנגור: 
שמה לרמוס חצרי: ולא תאירו. לא תבעירו אש על מזבחי בחנם: אין לי חפץ בכם. לבוא 
להראות לפני בבית המקדש והיה אם כן מהראוי לסגור דלתות בית המקדש: לא ארצה. 
לא אקבלם מידכם ברצון וכאומר ולמה א"כ תבעירו אש על מזבחי בחנם: )יא( כי ממזרח 

ב-ג. הלא אח עשו ליעקב ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי. 
בחירה אמיתית בין שני דברים, קיימת רק כאשר לדבר אחד אין תכונות מיוחדות שמעדיפות אותו על השני. כי אם דבר אחד נעלה יותר באופן ברור, הרי הבחירה בו היא 
רק תוצאה מההיגיון ולא בחירה אישית. רעיון זה מודגש על ידי הפסוק שלנו ביחס לבחירת ה' בעם ישראל: "הלא אח עשו ליעקב", היינו שהם "שוים", ובכל זאת "ואהב 

את יעקב ואת עשו שנאתי" )לקוטי שיחות חלק ד, עמ' 1309(. 

❧

:i«¦k�`§l�n c− �i§A l®�`�xŸ�y�iÎl�` d− �eŸd�iÎx©a�c `¬�V�n ` `
Ep®�Y§a�d�` d´�O©A m−�Y�x�n�`«�e d½ �eŸd�i x́�n� Æ̀ m¤k�z�̀  i�Y§a³�d�̀ a

:aŸ «w£r« �iÎz«�` a−�dŸ`«�e d½ �eŸd�iÎm�`�p Æ aŸw£r« �i§l eŸ³�y¥r gÆ�`Î`Fl�d
Îz�`�e d½�n�n�W Æ ei�x�dÎz�` miŸ³�y�`�«e i�z ®̀ �pŸ�y eŸ−�y¥rÎz�`�e b

Ep�WÀ�X�x mF¹c�` xÆ�n`ŸzÎi«¦M c :x«¨A�c�n zF¬P�z§l F −z̈l�g« �p
d�O¬ �d zF½`̈a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` dŸ ³M zF½a�x�g d́�p§a�p�e Æ aEW�p�e
m²r̈�d�e d½¨r�W�x lEá�B Æ m�d¨l E ³̀ �x «�w�e qF ®x�d�«` i´ �p�`«�e E −p§a�i
d�pi®�`�x�Y m−¤ki�pi¥«r�e d :m«¨lFrÎc©r d− �eŸd�i m¬ ©r�fÎx�W�`
o² ¥A e :l«�`�xŸ�y�i lE ¬a�b¦l l−©r�n d½ �eŸd�i ĺ�C�b�i Æ Ex�n`Ÿ «Y m³�Y�`�e
i¿�cFa§k d´ �I�` i�p´�` a´�`Îm�`�e ei® �pŸc�` c¤á¤r�e a−�` c¬ ¥A©k�i
zFÀ`¨a§v d́�eŸd�i | x´�n�` i¹�`�xF «n dÆ �I�̀ Á i�pÁ�` mi´ �pFc�`Îm�`�e
Epi−�f¨a d¬ �O©A m ¾�Y�x�n�`«�e i½�n�W í�fFA Æ mi�p�dŸ «M�d Æ m¤k¨l
l½�`Ÿb�n m�ǵ ¤l Æ i�g§A�f�nÎl«©r mi³�Wi�B�n f :L«�n�WÎz�`
d¬ �f§a�p d− �eŸd�i o¬�g§l�W m¾¤k�x�n�`¤A LE®p§l�`« �b d́�O©A m−�Y�x�n�`« �e
EWi² �B�z i¬¦k�e r½�x oi´�` Æ �gŸÆA�f¦l x³ �E¦r oEÆW�B�zÎi«¦k�e g :`E «d
F`μ Æ L§v�x�i�d LÀ�z�g¤t§l ¹̀�p EdÆ¥ai�x�w�d r®�x oí�` d−¤lŸg�e �g¬�Q¦R
`¬ �pÎEN�g d² �Y©r�e h :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i x−�n�` Li½ �p¨t `´�V�i�d
mi½ �p¨RÆ m¤M�n ³̀�V�i�d z`Ÿ½ G d�z�í�dÆ m¤k�c�I�n Ep® �P�gi«�e l−�`Îi�p§t
m�i½�z̈l�C xŸB́�q�i�e Æ m¤k¨AÎm�b i³�n i :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i x−�n�`

Æ x�n�` mÀ¤k¨A u¤t¹�g iÆ¦lÎoi«�` m® �P�g i−�g§A�f�n Exi¬�`�zÎ` «÷�e
i´¦M `i :m«¤k�c�I�n d¬ ¤v�x�`Î` «÷ d−�g�p�nE zF½`¨a§v d́�eŸd�i
m½ �iFB©A Æ i�n�W lF ³c�B FÀ`Fa�nÎc©r�e W�n¹�WÎg�x�f�O�n
d®�xFd�h d´�g�p�nE i−�n�W¦l W² �B�n x¬�h�w�n mFÀw�nÎl¨k§aE
m−�Y�`�e ai :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i x−�n�` m½ �iFB©A Æ i�n�yŸ lF ³c�bÎi«¦M
`E½d l´�`Ÿb�n Æ i�pŸc�` o³�g§l�W mÀ¤k�x�n� «̀¤A F ®zF` mi´¦l§N�g�n
d ¹�`¨l�Y�n dÆ �P�d Á m�Y�x�n�`«�e bi :F «l§k�` d¬ �f§a�p F −ai�p�e
lEÀ f�B ḿ�z ¥̀a�d« �e zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` FÀzF` ḿ�Y�g©R�d�e
d®�g�p�O�dÎz�` m−�z`¥a�d« �e d½¤lFǵ�dÎz�`�e Æ �gÆ�Q¦R�dÎz�`�e
lÀ¥kFp xEx́�`�e ci :d« �eŸd�i x¬�n�̀  m−¤k�c�I�n D² �zF` d¬ ¤v�x�̀ «�d
K¤lÆ�nÁ i¦M i® �pŸc`«©l z−�g�W�n �g¬ ¥aŸf�e x² �cŸp�e x½¨k�fÆ Fx�c¤r§A W³ �i�e
:m«�iFB©a `¬�xFp i−�n�WE zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` i�pÀ�` lF¹c�B
:mi«�p�d «ŸM�d z`Ÿ −G�d d¬ �e§v�O�d m² ¤ki¥l�` d À�Y©r�e ` a
z¯�z¨l a¹¥lÎl©r EniŸÆ�y�z Á `÷Îm�`�e E¿r�n�W�z `÷́Îm�` a

Æ m¤k¨a i³�Y�g©N�W�e zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` iÀ�n�W¦l cFä́M
�di½�zFx�«` Æ m�b�e m® ¤ki�zF «k�x¦AÎz�` i−�zFx«�`�e d½�x�`�O�dÎz�`
Æ m¤k¨l x³¥rŸb iÆ�p�p�d b :a«¥lÎl©r mi¬�nŸ�y m−¤k�pi«�` i¬¦M
m® ¤ki�B�g W�x−¤R m½¤ki�p§RÎl©r Æ W�xÆ¤t i�zi³�x�f�e r�x½ �G�dÎz�̀
m½¤ki¥l�̀  i�Y�ǵ©N�W i¦Mμ m¾�Y§r�ci«�e c :ei«¨l�` m−¤k�z�` `Ÿ¬�y�p�e
x−�n�` i½ �e¥lÎz�` Æ i�zi�x§A zF³i�d«¦l z Ÿ̀®G�d d́�e§v�O�d z−�`
mF½l�X�d�e Æ mi�I�g«�d F ÀY�` d́�z�i«�d | i´�zi�x§A d :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i
:`E «d z¬ �g�p i−�n�W i¬ �p§R�nE i�p®�`�xi«�I�e `−�xFn F ¬lÎm« �p�Y� «̀ �e
`́v̈�n�pÎ` «÷ d−¨l�e©r�e Edi½¦t§A d´�z�i«�d Æ z�n�` z³�xFY e

ai¬�W�d mi−¦A�x�e i½�Y�̀  Ḱ ©l�d Æ xFWi�n§aE mF ³l�W§A ei® �z̈tŸ�y¦a
EẂ�w©a�i d−�xFz�e z©r½�cÎEx�n�W�i Æ o�dŸk i³�z§tŸ�yÎi«¦M f :oŸ «e¨r«�n

:`E «d zF −̀ ¨a§vÎd« �eŸd�i K¬�`§l�n i² ¦M Edi®¦R�n

מצודת דוד מצודת ציון
נחש:  מין  והוא  תנין  מלשון  לתנות.  )ג( 
וכן מתרושש  ועני  רש  רששנו. מלשון  )ד( 
זעם.  גבול. ענין מחוז:  והון רב )משלי יג(: 
ענין כעס: )ו( אדונים. דרך המקרא להזכיר 
יוסף  אדוני  וכן  רבים  בלשון  אדנות  שם 
מקריבים:  מגישים.  )ז(  לט(:  )בראשית 
לחם. כן יקרא כל הקרב על המזבח וכן את 
מתועב  מגואל.  כח(:  )במדבר  לחמי  קרבני 
ג(:  )צפניה  ונגאלה  מוראה  כמו  ומטונף 
גאלנוך. ר"ל גאלנו ותעבנו קרבניך: שלחן. 
ר"ל המזבח שמסדרין עליו הקרבן לה' כעין 
שמסדרין על השולחן וכמ"ש וידבר אלי זה 
חגר  פסח.  )ח(  מא(:  )יחזקאל  וגו'  השלחן 
כמו פחת  ושליט  ענין שר  לפחתך.  וצולע: 
יהודה )חגי א(: הישא פניך. זה הלשון יאמר 
)ישעיה  פנים  ונשוא  זקן  וכן  הכבוד  על 
משה  ויחל  כמו  תפלה  ענין  חלו.  )ט(  ג(: 
וחמלה:  חנינה  מלשון  ויחננו.  לב(:  )שמות 
)י( תאירו. תבעירו כמו נשים באות מאירות 
אותה )ישעיה כז(: חפץ. ענין רצון: ומנחה. 
למנחה  שבאים  הקרבנות  כל  יקראו  כן 
ג(:  )מלאכי  מנחת  לה'  וערבה  וכן  ולדורון 

ם ח נ מ ת  ר ו ת
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אשר ממקום זריחת השמש עד  שמש. 
כי  הגוים  בין  שמי  גדול  שקיעתו  מקום 
הסיבה  שהוא  יתברך  בו  מודים  כולם 
איזה  רק  בכולם  המשפעת  הראשונה 
השפל  העולם  שהנהגת  יחשבו  מהם 
ובכל מקום  בא הכל ממערכת השמים: 
מוקטר מגש לשמי. ר"ל מה שהאומות 
להתרצות  השמים  למערכת  מקטירים 
לפניהם כוונתם הוא שבזה יכבדו ויעבדו 
את סבתם הראשונה ובזה באמת יטעו 
כי לא נגה עליהם אור התורה והנבואה: 
לקרבן  שמביאים  ומה  טהורה.  ומנחה 
דעתם  לפי  ונקיה  טהורה  היא  ותשורה 
בגוים.  שמי  גדול  כי  בעיניהם:  הנראה 
למערכות  יקריבו  טעותם  לפי  ולכן 
ואתם.  )יב(  טהורה:  מנחה  השמים 
אבל אתם מחללים את ה' במה שאתם 
והוא המזבח מתועב  ה'  אומרים שלחן 
ונקטר עליו  נזרק עליו הדם  כי  הוא על 
בהם  קצה  האדם  שנפש  דברים  החלב 
ובעבור זה תקריבו גם בעלי מומין כמ"ש 
המזבח  אמרי  ניב  ר"ל  וניבו.  למעלה: 
הנה  לומר  הוא  בו  השגור בפיכם לדבר 
מאכלו ההושם עליו הוא נבזה ומתועב 
והוא כפל ענין במ"ש: )יג( ואמרתם הנה 
מתלאה. ר"ל כאשר תביאו לקרבן כבש 

כחוש ורז תכחשו לומר הנה נעשיתי נלאה ועיף ממשא הכבש שנשאתי על כתפי כי הוא 
והפחתם  שמן ובעל בשר ודבריכם המה למפח נפש למקום ב"ה כי תעיזו לשקר לפניו: 
אותו. הוא תקון סופרים והראוי אותי ובלא תקון יאמר שאמר הנה איננו בעל בשר וכבד 
במשא כי הוא כחוש וקל במשא עד שתוכלו לנדנדו בהפחת רוח הפה והוא ענין גוזמא: 

קרבן  לפני  מביאים  אתם  גם  והבאתם. 
גזול ופסח וחולה: והבאתם את המנחה. 
את  תביאו  מאלה  ומאחת  הואיל  ר"ל 
ברצון  אקבלה  וכי  והתשורה  הקרבן 
וארור נוכל. ארור המערים  מידכם: )יד( 
להקרבה  מובחר  יותר  בידו  שאין  לומר 
ממה שהביא אבל באמת יש בעדרו זכר 
ונודר. והוא  מובחר וטוב הראוי לעולה: 
כי  וכחוש:  נשחת  שה  לה'  וזובח  מנדר 
להקריב  א"כ  ומהראוי  אני.  גדול  מלך 
כל  ושמי נורא בגוים.  לפני מן המובחר: 
העכו"ם יראים מלפני: )א( ועתה אליכם. 
אליכם הכהנים אצוה המצוה הזאת לבל 
לתת  )ב(  וכחוש:  נשחת  קרבן  תקבלו 
שאין  בקרבן  לחללו  לבל  לשמי.  כבוד 
בכהנים ובהעם:  ושלחתי בכם.  ראוי לי: 
הברכה  את  ר"ל  ברכותיכם.  את  וארותי 
ה'  היכל  הוסד  מעת  אתכם  שברכתי 
כמ"ש בחגי אהפך לקללה: וגם ארותיה. 
ר"ל גם המארה המשמשת עתה איננה 
במקרה כי אני ארותיה כי אינכם שמים 
על לב להזהר בכבודי: )ג( הנני גוער לכם. 
תצמח:  לבל  הזרע  את  אגער  בעבורכם 
וחוזר  פניכם  על  זבל  אפזר  וזריתי. 
ומפרש זבל מהבהמות שאתם מקריבים 
לפני שהוא הדבר היותר נמאס בבהמה 
כדרך  בו  אתכם  לבזות  אפזר  אותו 
הזה  העון  ונשא.  שמי:  מבזים  שאתם 
שבידכם ישא אתכם אל הבזיון הזה: )ד( 
וידעתם. דעו לכם אשר שלחתי אליכם 
בכבודי  נזהרים  להיות  הזאת  המצוה 
להיות  טוב  גמול  תקבלו  למען  הוא 
מתקיים הברית אשר כרתי עם שבט לוי 
ר"ל עם אהרן ראש השבט כי עמו כרתי 
הברית להיות הכהונה לו ולזרעו אחריו: 
)ה( בריתי היתה אתו. הברית שהיתה לי 
עמו הוסיפה לו החיים והשלום: ואתנם 
לו מורא וייראני. ר"ל את אלה נתתים לו 
מפני  ויירא  בלבו  שהיה  המורא  בעבור 
הוא.  נחת  הענין:  לחוזק  המלות  וכפל 
למד  תורת.  )ו(  ונרעד:  מתפחד  היה 
ולא נטה מדרך האמת:  תורה עם העם 
ועולה וגו'. כפל הדבר במ"ש: הלך אתי. 
לעשות  רודף  היה  מצותי  בעבור  ר"ל 
בדרך  ולהדריכם  הבריות  בין  שלום 
ורבים. ע"י תוכחותיו השיב בני  מישור: 
אדם מרובים לבל יעשו העון אשר חשבו לעשות: )ז( כי שפתי כהן. ר"ל הנה כל זה ראוי 
לכל כהן כי שפתי כהן ראוים שישמרו את הדעת לדבר בה והראוי הוא שכל בני ישראל 
כי מלאך. כי הוא שלוחו של מקום להורותם הדרך  יבקשו תורה מפיהו ושהוא ילמדם: 

הישר וכמ"ש וללוי אמר וגו' יורו משפטיך ליעקב )דברים לג(:

:i«¦k�`§l�n c− �i§A l®�`�xŸ�y�iÎl�` d− �eŸd�iÎx©a�c `¬�V�n ` `
Ep®�Y§a�d�` d´�O©A m−�Y�x�n�`«�e d½ �eŸd�i x́�n� Æ̀ m¤k�z�̀  i�Y§a³�d�̀ a

:aŸ «w£r« �iÎz«�` a−�dŸ`«�e d½ �eŸd�iÎm�`�p Æ aŸw£r« �i§l eŸ³�y¥r gÆ�`Î`Fl�d
Îz�`�e d½�n�n�W Æ ei�x�dÎz�` miŸ³�y� �̀«e i�z ®̀ �pŸ�y eŸ−�y¥rÎz�`�e b

Ep�WÀ�X�x mF¹c�` xÆ�n`ŸzÎi«¦M c :x«¨A�c�n zF¬P�z§l F −z̈l�g« �p
d�O¬ �d zF½`̈a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` dŸ ³M zF½a�x�g d́�p§a�p�e Æ aEW�p�e
m²r̈�d�e d½¨r�W�x lEá�B Æ m�d¨l E ³̀ �x «�w�e qF ®x�d�«` i´ �p�`«�e E −p§a�i
d�pi®�`�x�Y m−¤ki�pi¥«r�e d :m«¨lFrÎc©r d− �eŸd�i m¬ ©r�fÎx�W�`
o² ¥A e :l«�`�xŸ�y�i lE ¬a�b¦l l−©r�n d½ �eŸd�i ĺ�C�b�i Æ Ex�n`Ÿ «Y m³�Y�`�e
i¿�cFa§k d´ �I�` i�p´�` a´�`Îm�`�e ei® �pŸc�` c¤á¤r�e a−�` c¬ ¥A©k�i
zFÀ`̈a§v d́�eŸd�i | x´�n�` i¹�`�xF «n dÆ �I�̀ Á i�pÁ�` mi´ �pFc�`Îm�`�e
Epi−�f¨a d¬ �O©A m ¾�Y�x�n�`«�e i½�n�W í�fFA Æ mi�p�dŸ «M�d Æ m¤k¨l
l½�`Ÿb�n m�ǵ ¤l Æ i�g§A�f�nÎl«©r mi³�Wi�B�n f :L«�n�WÎz�`
d¬ �f§a�p d− �eŸd�i o¬�g§l�W m¾¤k�x�n�`¤A LE®p§l�`« �b d́�O©A m−�Y�x�n�`« �e
EWi² �B�z i¬¦k�e r½�x oi´�` Æ �gŸÆA�f¦l x³ �E¦r oEÆW�B�zÎi«¦k�e g :`E «d
F`μ Æ L§v�x�i�d LÀ�z�g¤t§l ¹̀�p EdÆ¥ai�x�w�d r®�x oí�` d−¤lŸg�e �g¬�Q¦R
`¬ �pÎEN�g d² �Y©r�e h :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i x−�n�` Li½ �p¨t `´�V�i�d
mi½ �p¨RÆ m¤M�n ³̀�V�i�d z`Ÿ½ G d�z�í�dÆ m¤k�c�I�n Ep® �P�gi«�e l−�`Îi�p§t
m�i½�z̈l�C xŸB́�q�i�e Æ m¤k¨AÎm�b i³�n i :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i x−�n�`

Æ x�n�` mÀ¤k¨A u¤t¹�g iÆ¦lÎoi«�` m® �P�g i−�g§A�f�n Exi¬�`�zÎ` «÷�e
i´¦M `i :m«¤k�c�I�n d¬ ¤v�x�`Î` «÷ d−�g�p�nE zF½`¨a§v d́�eŸd�i
m½ �iFB©A Æ i�n�W lF ³c�B FÀ`Fa�nÎc©r�e W�n¹�WÎg�x�f�O�n
d®�xFd�h d´�g�p�nE i−�n�W¦l W² �B�n x¬�h�w�n mFÀw�nÎl¨k§aE
m−�Y�`�e ai :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i x−�n�` m½ �iFB©A Æ i�n�yŸ lF ³c�bÎi«¦M
`E½d l´�`Ÿb�n Æ i�pŸc�` o³�g§l�W mÀ¤k�x�n�`«¤A F ®zF` mi´¦l§N�g�n
d ¹�`¨l�Y�n dÆ �P�d Á m�Y�x�n�`«�e bi :F «l§k�` d¬ �f§a�p F −ai�p�e
lEÀ f�B ḿ�z ¥̀a�d« �e zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` FÀzF` ḿ�Y�g©R�d�e
d®�g�p�O�dÎz�` m−�z`¥a�d« �e d½¤lFǵ�dÎz�`�e Æ �gÆ�Q¦R�dÎz�`�e
lÀ¥kFp xEx́�`�e ci :d« �eŸd�i x¬�n�̀  m−¤k�c�I�n D² �zF` d¬ ¤v�x�̀ «�d
K¤lÆ�nÁ i¦M i® �pŸc`«©l z−�g�W�n �g¬ ¥aŸf�e x² �cŸp�e x½¨k�fÆ Fx�c¤r§A W³ �i�e
:m«�iFB©a `¬�xFp i−�n�WE zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` i�pÀ�` lF¹c�B
:mi«�p�d «ŸM�d z`Ÿ −G�d d¬ �e§v�O�d m² ¤ki¥l�` d À�Y©r�e ` a
z¯�z¨l a¹¥lÎl©r EniŸÆ�y�z Á `÷Îm�`�e E¿r�n�W�z `÷́Îm�` a

Æ m¤k¨a i³�Y�g©N�W�e zF½`¨a§v d́�eŸd�i Æ x�n�` iÀ�n�W¦l cFä́M
�di½�zFx�«` Æ m�b�e m® ¤ki�zF «k�x¦AÎz�` i−�zFx«�`�e d½�x� �̀O�dÎz�`
Æ m¤k¨l x³¥rŸb iÆ�p�p�d b :a«¥lÎl©r mi¬�nŸ�y m−¤k�pi«�` i¬¦M
m® ¤ki�B�g W�x−¤R m½¤ki�p§RÎl©r Æ W�xÆ¤t i�zi³�x�f�e r�x½ �G�dÎz�̀
m½¤ki¥l�̀  i�Y�ǵ©N�W i¦Mμ m¾�Y§r�ci«�e c :ei«¨l�` m−¤k�z�` `Ÿ¬�y�p�e
x−�n�` i½ �e¥lÎz�` Æ i�zi�x§A zF³i�d«¦l z Ÿ̀®G�d d́�e§v�O�d z−�`
mF½l�X�d�e Æ mi�I�g«�d F ÀY�` d́�z�i«�d | i´�zi�x§A d :zF «̀ ä§v d¬ �eŸd�i
:`E «d z¬ �g�p i−�n�W i¬ �p§R�nE i�p®�`�xi«�I�e `−�xFn F ¬lÎm« �p�Y� «̀ �e
`́v̈�n�pÎ` «÷ d−¨l�e©r�e Edi½¦t§A d´�z�i«�d Æ z�n�` z³�xFY e

ai¬�W�d mi−¦A�x�e i½�Y�̀  Ḱ ©l�d Æ xFWi�n§aE mF ³l�W§A ei® �z̈tŸ�y¦a
EẂ�w©a�i d−�xFz�e z©r½�cÎEx�n�W�i Æ o�dŸk i³�z§tŸ�yÎi«¦M f :oŸ «e¨r«�n

:`E «d zF −̀ ¨a§vÎd« �eŸd�i K¬�`§l�n i² ¦M Edi®¦R�n

מצודת דוד מצודת ציון
)יא( מבואו. ענין שקיעה כמו כי בא השמש 
מגש.  מקטר. מל' הקטרה:  )בראשית כח(: 
כמו  אמירה  ענין  וניבו.  )יב(  הקרבה:  ענין 
בורא ניב שפתים )ישעיה נז(: אכלו. מאכלו: 
)יג( מתלאה. ענין עיפות ויגיעה כמו את כל 
דאבון  ענין  והפחתם.  יח(:  )שמות  התלאה 
ותוגה כמו מפח נפש )איוב יא( או הוא מל' 
הפחה ונשיבת רוח: )יד( וארור. ענין קללה: 
אותו  ויתנכלו  כמו  ערמימות  ענין  נוכל. 
מל'  וארותי.  המארה  )ב(  לז(:   )בראשית 
ארירה וקללה: )ג( גוער. ענין זעקת נזיפה: 
)ירמיה  ישראל  מזרה  כמו  אפזר  וזריתי. 
ופרשו  וקרבו  כמו  וצואה  זבל  פרש.  לא(: 
)ויקרא ד(: חגיכם. כן יקראו הקרבנות לפי 
בעבותים  חג  אסרו  וכן  בחג  באים  שרובם 
)תהלים קיח(: )ה( נחת. ענין פחד כמו ויהי 
ובמישור.  )ו(  לה(:  )בראשית  חתת אלהים 
מלאך. שליח כמו ויאמר חגי  מל' ישר: )ז( 

מלאך ה' )חגי א(:

מצודת דוד
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)יח( ויאמר לו יהונתן. עתה חזר להשיב 
על מה ששאלו דוד מי יגיד לו ואמר לו 
מחר ר"ח ותהיה נזכר כאשר יחסר מקום 
ור"ל ע"י שמחר  יושב בה  מושבך מאין 
אם  למחר  אם  נזכר  בודאי  תהיה  ר"ח 
)יט( ושלשת.  למעלה:  וכמ"ש  למחרתו 
ומחר  היום  והם  הימים  שלשת  כל 
ומחרתו תרד מאד להיות נסתר בהעמק 
המעשה  ביום  שם  שנסתרת  במקום 
השבועה  מעשה  בו  שהיה  היום  והוא 
המית  לבל  ליהונתן  שאול  נשבע  אשר 
במקום  נסתר  היה  אז  גם  כי  דוד  את 

האחד לירות ראשון והשני אחריו אם להרחיקו אם להקריבו  ההוא: )כ( שלשת החצים. 

כפי הסימן האמור בענין ואולי לא יכוין 
לפי  יכוין  ובו  אחד  עוד  לקח  בהשני 
צדה אורה. אשליך לצד  הסימן הנרצה: 
למטרה:  מורה  אני  כאלו  ההוא  האבן 
והנה אשלח. לאח"ז אשלח הנער  )כא( 
אמור  אם  החצים:  למצוא  עמדי  אשר 
אם  בידך  יהיה  הזה  הסימן  ר"ל  אומר. 
אומר לנער הנה החצים ממך והנה ר"ל 
קרובים אלי ממך ועברת מהם ולהלאה 
כי כשירצה לעשות זה הסימן יזרוק שוב 
קחנו.  הנער:  מן  אליו  קרוב  להיות  חץ 
נשבע  ה'.  חי  ובוא:  החץ  קח  אתה  אז 
לו  שלום  בודאי  כזאת  יאמר  שבאם  לו 
לו  לקרות  רצה  לא  ועכ"ז  רע  דבר  ואין 
ממך  )כב(  נסתר:  שבעצתו  יודע  שלא 
והלאה. להלן ממקום עמדך כי כשירצה 
לעשות זה הסימן יזרוק שוב חץ להיות 
באמת:  עשה  וכאשר  מהראשון  רחוק 
שלחך  כי  לך:  וברח  לדרכך  לך  אז  לך. 
ומה'  לטובה  לך  תהיה  ההליכה  ר"ל  ה'. 
לך  תלך  ואם  כאומר  והדבר.  )כג(  היא: 
והוא  דברנו  אשר  הדבר  תזכור  זכור 
אין  ר"ל  ה'.  הנה  שכרתנו:  הברית  דברי 
על המקום המיוחד לו לשבת בה  על מושבו.  בינינו עד ואך הנה העד יהיה ה' וגו': )כה( 

c −�ẅR�i i¬¦M ½�Y�c�w§tÆ �p�e W�cŸ ®g x́�g�n o−�z�pF «d�i F ¬lÎx�n`Ÿ «I�e gi k
mF½w�O�dÎl�` Æ �z`̈aE cŸ½̀ �n ć�x�Y Æ �Y�W©N�W�e hi :L«¤a�WF «n
l¤v−�` ½�Y§a�Ẃ�i�e dŸ® �y£r«�O«�d mFÍ§A m−�X �Y�x¬�Y�q�pÎx�W�`
d® �xF` d́�C¦v mi−¦S�g«�d z�W ¬÷�W i¾�p�`«�e k :l�f «�`�d o¤a¬ �`�d
K−¥l x©r½ �P�dÎz�` ǵ©l�W�` Æ d�P �d�e `k :d«�x�H�n§l i−¦lÎg«©N«�W§l
d¬ �P�d x©r¹�P©l xÆ�nŸ` Á xŸn�`Îm�` mi®¦S�g«�dÎz�` `̈́v�n
oi¬�`�e ²L§l mF ¬l�WÎi«¦M d�`Ÿ ²a�e | EP¯�g�w d�PÀ�d�e ´L�O�n | mi´¦S�g�«d
mi−¦S�g�«d d¬ �P�d m¤l½ ¤r¨l Æ x�nŸ` dŸ ³MÎm�`�e ak :d« �eŸd�iÎi�g x−ä�C
x¬ �W�` x½¨a�CÆ�d�e bk :d« �eŸd�i −L�g«©N«�W i¬¦M K¾¥l d� §̀l® �d�e ´L�O�n
:m«¨lFrÎc©r −L�pi«¥aE i¬ �pi¥A d² �eŸd�i d¯�P�d d�Y® �`�e í�p�` Ep�x−©A�C
Îl�` K¤l² �O�d a�W̄�I�e W�cŸ½g�d í�d�i�e d®�c�V©A c−�e�C x¬�z�Q�I�e ck

| m©ŕ©t§M F¹a�WFÆ «nÎl©r K¤lÂ�O�dÂ a�Ẃ�I�e dk :lF «k�`¤«l m�g−¤N�d ['k lr]

x− �p§a�` a�W¬ �I�e o½�z�pFd́�i Æ m�wÆ �I�e xi½�T�d Æ a�WFnÎl�` m©rÀ©t§A
lE ²̀ �W x¬ ¤A�cÎ` «÷�e ek :c«�e�C mF ¬w�n c −�w¨R�I�e lE ®̀ �W ć©S�n
i¬�Y§l¦A `E½d d́�x�w�n Æ x�n�` i³¦M `E ®d�d mF́I©A d�nE −̀ �n
Æ W�cŸÆg�d z³�x�g«�O«�n iÀ�d�i�e fk :xF «d�h ` ¬÷Îi¦M `E −d xF ²d�h
ó�z�pF «d�iÎl�`Æ lE`�W x�n`Ÿ³I�e c® �e�C mFẃ�n c −�ẅR�I�e i½ �p�X�d
mF −I�dÎm�B lF ¬n�YÎm�B i² �W�iÎo¤a `¯¨aÎ`÷ ©rE¹C�n F½ p§A
l¬�`�W�p lŸÆ`�W�p lE ®̀ �WÎz�` o−�z�pF «d�i o©r¬ �I�e gk :m�g«¨N�dÎl�`
í¦M ¿̀ �p i�p´�g§N�W x�n`Ÿ¿ I�e hk :m�g«¨l zi¬ ¥AÎc©r i−�c�O¦r«�n c² �e�C
dÀ�Y©r�e i½�g�` Æ i¦lÎd�E¦v `E ³d�e xiÀ¦r¨A Ep¹¨l dÆ�g¨R�W�n Á g©aÁ �f
d́ �`�x�`�e −̀ �P d�h§l¬�O�` Li½ �pi¥r§A Æ o�g i�z`³¨v�nÎm�`
:K¤l«�O�d o−�g§l�WÎl�` `½¨aÎ`÷ ó ¥MÎl©r i®�g�`Îz�`
z−�e£r« �pÎo«¤A F½l x�n`Ÿ´I�e o½�z�pFd́i¦A Æ lE �̀W s³�`Îx�g«�I�e l

i½�W�iÎo¤a§l Æ d�Y�` x³�gŸaÎi«¦M i�Y§rÀ�c�i `Fĺ�d zE ®C�x�O�d
x³�W�` miÀ�n�I�dÎl̈k í¦M `l :L«�O�` z¬ �e�x¤r z�WŸ −a§lE ½L�Y�WÆ¨a§l
L® �zEk§l�nE d́�Y�` oF −M�z ` ¬÷ d½�n�c�`«�dÎl©r i´�g Æ i�W�iÎo¤A

Æ o©rÆ�I�e al :`E «d z�e−�nÎo¤a i¬¦M i½©l�` Æ FzŸ` g ³�w�e gÆ©l�W dÀ�Y©r�e
d¬�n z−�nEi d�O¬ ¨l ei² ¨l�` x�n Ÿ̀Ī�e ei®¦a�` lE −̀ �WÎz�` o½�z�pFd́�i
Æ r�cÆ �I�e F ®zŸM�d§l ei−l̈̈r zi² �p�g«�dÎz«�` lE ¯̀ �W l�hÆ �I�e bl :dŸ«�y¨r
:c«�e�CÎz�` zi¬�n�d§l ei−¦a�` m¬¦r�n `i²�d d̈l¬ ¨kÎi¦M o½�z�pFd́�i
lº©k�`Î` «÷�e s®�`Îi�x�g«¨A o−�g§l�X�d m¬¦r�n o² �z�pF «d�i m�w̄�I�e cl

i¬¦M c½�e�CÎl�` Æ a©v§r�p i³¦M m�g½¤l Æ i�p�X�d W�cŸ ³g�dÎmF «i§A
d−�c�V�d o² �z�pF «d�i `̄¥v�I�e x�wŸ½A©a í�d�i�e dl :ei«¦a�` F −n¦l§k�d
uÀ�x F½x£r« �p§l x�n`Ÿ´I�e el :F «O¦r oŸ −h�w x©r¬ �p�e c® �e�C ć¥rFn§l
u½�x x©ŕ�P�d d® �xFn i−¦kŸp«�` x¬ �W�` mi½¦S�ǵ�dÎz�` Æ `�pÎ ¬̀ v̈�n
mFẃ�nÎc©r Æ x©rÆ�P�d `Ÿ ³a�I�e fl :F «x¦a£r«�d§l i¦v−�g�d d¬�x�iÎ`E «d�e
Æ x©rÆ �P�d i³�x�g«�` o¹�z�pF «d�i Æ̀�x�w�I�e o® �z�pF «d�i d−�x«�i x¬ �W�̀  i¦v½�g�d
Æ o�z�pF «d�i ³̀�x�w�I�e gl :d� §̀l«�d�e ¬L�O�n i¦v−�g�d `F ¬l�d x�n`Ÿ½ I�e
x©r³ �p hº�T©l�i�e cŸ®n£r«�YÎl«�` d�WE −g d¬�x�d�n x©r½�P�d i´�x�g«�`
x©r− �P�d�e hl :ei« �pŸc�`Îl�` `Ÿ −a�I�e ['k ivgd] mi½�S�ǵ�dÎz�̀ Æ o�z�pF «d�i
:x«ä�C�dÎz�̀  E −r�c« �i c½�e�c�e Æ o�z�pF «d�i K³�̀  d�nE ®̀ �n r´�c�iÎ` «÷
x�n`Ÿ´I�e F ®lÎx�W�` x©r− �P�dÎl�` ei½¨l¥MÎz�` Æ o�z�pF «d�i o³�Y�I�e n

l¤v´�`�n m�wμ cÀ �e�c�e ¼ `¨A » x©r�»P�d `n :xi«¦r�d `i¬ ¥a�d K−¥l F½l
mi®�n¨r§R WŸĺ�W Eg−�Y�W�I�e d̈v�x² �` ei¬ ¨R�`§l lŸÆR�I�e a�b½ �P�d
Ed½¥r�xÎz�` Wi´�` Æ EM§a�I�e EdÀ¥r�xÎz�` Wi´�` | Eẃ�X�I«�e
mF ®l�W§l Ḱ¥l c−�e�c§l o² �z�pF «d�i x�n`ŸĪ�e an :li«�C�b�d c−�e�CÎc©r
dº �eŸd�i xŸ½n`¥lÆ d�eŸd�i m³�W§A Ep�gÀ �p�` Epi¹ �p�W Ep§rÆ©A�W�pÁ x�W�`
:m«¨lFrÎc©r −L£r�x�f oi¬¥aE i² ¦r�x�f oi¬ ¥aE LÀ�pi¥aE í�pi¥A | d́�i�d«�i

מצודת דוד

כ, יח. מחר חדש
היום הראשון של( חדש"  )הוא  "מחר  חודש:  מזכירה את ערב ראש  זו  הפטרה 
שהמשך  כיון  רופף,  די  נראה  הזה  הקשר  ראשון,  במבט  יח(.  )כ,  החדש(  )החודש 
סיפורה של ההפטרה לא קשור בנושא ערב ראש חודש. ונשאלת השאלה: למה שזה 

יהיה יותר רלוונטי מאשר הפטרה שקשורה עם פרשת השבוע? 

ערב  ולכן,  הגאולה.  את  מסמל  הירח  שחידוש  החסידות  בתורת  כך  על  מוסבר 
מולד הירח החדש )ערב ראש חודש( מסמל את העבודה שמתנהלת במשך הגלות, 
כל  על מנת להביא את הגאולה. כיון שכן, שפסוק זה עוסק במשמעות שמאחורי 
נחשב תחליף מספיק חשוב להפטרה של פרשת השבוע  הדבר  מעשינו ועבודתנו, 

)התוועדויות תשי"א, חלק ב, עמ' 50, 56(. 

כא. החצים ממך גו'.❧
יגיעו  החיצים  לאחור,  מתוחה  יותר  שהקשת  ככל  מקשת,  חיצים  יורים  כאשר 
'מותחים  ישראל  שבני  ככל  הגלות:  של  הרוחני  להישג  מטאפורה  זה  יותר.  רחוק 
ההישגים  כך  מורכבים,  הכי  בתנאים  הגשמי  העולם  עם  להתעסק  כוחותיהם'  את 
הרוחניים שלהם גדולים יותר ו"מגיעים רחוק יותר". דוד רצה לדעת האם ההישגים 
הללו כבר נשלמו וכבר הגיע זמן הגאולה. על כן יונתן אמר לו כי אם "החצים ממך 
והנה", כלומר אם המשימה של הגלות, אותה מסמלים החיצים, נשלמה - אזי "קחנו 
ובאה כי שלום לך", היינו שהגיע זמן הגאולה. אבל אם החצים הם מאחוריך "ממך 
והלאה" - אזי עדיין יש עבודה רבה לעשות בגלות. אבל אל תחשוש מפני הצורך 

להמשיך את העבודה הזו, "כי שלחך ה'" )התוועדויות, שם(. 

❧

[ ערב ראש חודש שחל להיות בשבת [

)שמואל-א כ, יח - מב(

ההפטרה מתארת רגע שיא בקרע בין דוד ושאול, שנובע מהקריירה הצבאית המוצלחת של דוד. שאול, שבאותה שעה היה המלך, רואה את דוד כמורד שצריך 

לחסל אותו. מחשש לחייו, דוד מבקש את עזרתו של יונתן, בנו של המלך, שהיה מעריץ נלהב של דוד, אבל יונתן מתקשה להאמין לתיאוריה שדוד נרדף על ידי 

שאול. כדי לאמת את החששות שלו, דוד מציע את התוכנית הבאה: הוא ייעלם לשלושה ימים כדי לבחון את התגובה של המלך, ודוד יקבל דיווח על התגובה הזו 

מיונתן, באמצעות סימן סודי שעליו יוסכם מראש.  בפתח ההפטרה מסופר איך יונתן חוזר על התכנית של דוד ומאשר את הסימן הסודי המוסכם של יריית חיצים 

ומתן הוראות מסוימות לעבדו )כ, יח‑כג(. בתחילה, המלך נראה כמי שלא מתפעל מהעדרו של דוד )כד‑כח(, אבל ביום השני הוא זועם על כך בפני יונתן וקובע 

שדוד הוא "בן מות" )כט‑לד(. ובכן, בבוקר שלמחרת, יונתן יוצא לשדה, מקשר עם דוד באמצעות הסימנים המוסכמים מראש ביריית החיצים, ושולח את עבדו 

הביתה )לה‑מ(. בשלב זה דוד יוצא ממחבואו, הם נפגשים בדמעות ונשבעים שהידידות ביניהם תימשך "בין זרעי ובין זרעך עד עולם" )מא‑מב(. 

ענינו  יפקד.  זכרון:  ענין  ונפקדת.  )יח( 
)במדבר  איש  ממנו  נפקד  ולא  כמו  חסרון 
מים  אזלו  כמו  הלוך  ענין  )יט( האזל.  לא(: 
מני ים )איוב יד( ור"ל סימן להולכי אורח: 
ירה  כמו  אשליך  אורה.  צד:  מל'  צדה.  )כ( 
הוא הדבר אשר  למטרה.  טו(:  )שמות  בים 
כמטרה  כמו  בו  להשליך  מכונים  המורים 
הזה:  להצד  והנה.  )כא(  ג(:  )איכה  לחץ 
העלם  זה  מי  בן  כמו  לנער  לעלם.  )כב( 

ם ח נ מ ת  ר ו ת
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והוא במקום המושב שאצל הקיר: ויקם 
יהונתן. כי סדר הישיבה היה אשר ישב 
דוד סמוך להמלך ואחריו יהונתן ואחריו 
אבנר וישב עתה המלך במקומו ויהונתן 
במקומו ואבנר במקומו וכשלא בא דוד 
מבלי  לאביו  סמוך  יושב  יהונתן  נשאר 
אמצעי ואין מדרך הבן להסב אצל אביו 
יהונתן ממקומו לשבת במקום  לזה קם 
מצד  יהונתן  במקום  ישב  והוא  אבנר 
שאול  בין  אמצעי  הוא  להיות  שאול 
ליהונתן בנו )ולא ישב אבנר במקום דוד 
ולהשאיר יונתן במקומו כי חשב פן יבוא 
עוד דוד וישב במקומו ואף כי יהונתן ידע 
שלא יבוא מ"מ עשה עצמו בתחילה כלא 
יודע עם שאמר בסוף שנשאל ממנו וכו' 
ומטעם זה ישב מתחילה במקומו כאלו 
מן  המקום  היה  נחסר  ויפקד.  ידע(:  לא 
היושב: )כו( ולא דבר. לא שאל מדוע לא 
בא דוד כי חשב מקרה קרה לו שלא בא 
ואותו מקרה בלתי טהור הוא ר"ל שראה 
קרי ולזה לא בא כי לא טהור הוא עדיין 
לאכול  מהראוי  ואין  לקריו  טבל  לא  כי 
יחדיו:  והטהור  הטמא  המלך  בשלחן 
)כז( ממחרת החדש השני. ר"ל ממחרת 
כי  תמול.  גם  לחדש:  שני  שהוא  ר"ח 
לבוא  לו  היה  מקרה  היה  אם  חשב 
בכל  קבוע  הדבר  שאין  עם  חלופו  היום 
נשאל.  נשאול  )כח(  החול:  מימות  יום 
לחם:  בית  עד  ללכת  רשות  שאל  ממני 

זבח  ללכת:  רשות  לי  תן  שלחני.  )כט( 
משפחתו  בני  היו  היום  אותו  משפחה. 
צוה  והוא  שלמים:  זבחי  בעירו  זובחים 
לי. לבוא על הזבח וחוזר ומפרש מי היה 
הוא  הבכור  אליאב  אחי  ואמר  המצוה 
היה המצוה: אמלטה נא. מעבודת המלך 
כן  על  הזבח:  בשמחת  אחי  את  ואראה 
לא בא. כי נתתי לו רשות ללכת והלך לו: 
אמך  כאשר  ר"ל  המרדות.  נעות  בן  )ל( 
בי  למרוד  המרידה  בדבר  נפשעת  היא 
בדבר  לפשוע  לה  דומה  בנה  אתה  כן 
ידעתי. מאז ידעתי שאתה  הלא  המרד: 
וזה לבשתך  ישי להיות מולך  בוחר בבן 
ולבושת הגלות דופי אמך כי הלא יאמרו 
הבריות אין זה כ"א זנתה אמו והוא אינו 
שאול:  לשונאי  יאהב  ולזה  שאול  בן 
)לא( כי כל הימים. ר"ל כי אם לא בחרת 
בו שימלוך הוא לא היית מצילו מידי כי 
ולא  אתה  לא  תתקיים  לא  חייו  ימי  כל 
המלכות: ועתה שלח. הואיל ואתה נתת 
הוא  כי  להשיבו  עליך  ללכת  רשות  לו 
אם ה'  מה עשה.  בן מות ואמיתנו: )לב( 
המליכו מה עשה הוא: )לג( כי כלה היא. 
להמיתו:  הוא  אביו  דעת  גמר  סוף  ר"ל 
ביום החדש השני. ר"ל ביום השני  )לד( 
להחדש: אל דוד. בראותו כי כלתה אליו 
הכלימו  כי  ובעבור  הכלימו.  כי  הרעה: 
והטיל  המרדות  נעות  בן  שקראו  אביו 
ביום  בבוקר.  ויהי  )לה(  החנית:  עליו 
השלישי מהחדש ולא ביום השני כאשר 
ולזה  בדבר  מי  ירגיש  פן  חשב  כי  קבעו 
טיול  לעשות  הדרך  שאז  בבוקר  הלך 
עד  דוד  שם  ישב  ובע"כ  בחצים  ולירות 
המיועד  המקום  אל  דוד.  למועד  בואו: 
הנער  )לו(  בה:  להסתר  נועד  דוד  אשר 
רץ. אחר שירה החץ הראשון רץ הנער 
להעביר  השני  ירה  רץ  ובעודו  אחריו 
עד  )לז(  הראשון:  מהחץ  להלאה  אותו 
הלא  בראשונה:  ירה  אשר  החצי.  מקום 
היא  הלא  באחרונה  יריתי  אשר  החצי. 
רוץ  חושה.  )לח( מהרה  והלאה:  ממך 
במקום  תעמוד  ולא  השניה  אחר  מהר 
הראשונה  החצים.  את  הראשונה: 
לא ידע מאומה. מהסימן  והשניה: )לט( 
את  )מ(  החצים:  אלו  ביריית  הנעשה 
בא.  הנער  )מא(  והחצים:  הקשת  כליו. 
היות  קם.  ודוד  העירה:  לבוא  הלך  ר"ל 

מצודת דוד

מצודת דוד

ויפקד. מענין חסרון:  )כה(  יז(:  א  )שמואל 
בלתי. ענינו כמו בל  )כו( מאומה. כלל לא: 
והשמטה  הצלה  ענין  )כט( אמלטה.  ולא: 
ופשע:  עון  מל'  נעות.  )ל(  מה:  מדבר 
לבן ישי. כמו בבן ישי  המרדות. מל' מרד: 
ובא הלמ"ד במקום הבי"ת וכן ישבת לכסא 
ענינו  ערוה.  בכסא:  ומשפטו  ט(  )תהלים 
כד(:  )דברים  דבר  ערות  כמו  הדופי  הגלות 
מות.  בן  וקיום:  הכנה  מלשון  )לא( תכון. 
איש מות: )לג( ויטל. השליך: )לה( למועד. 
מקום המיועד וקבוע וכאשר יאמר על זמן 
ובית  וכן  קבוע  מקום  על  יאמר  כ"כ  קבוע 
מורה. מלשון  מועד לכל חי )איוב ל(: )לו( 
אל  ר"ל  הנער.  אחרי  )לז(  והשלכה:  יריה 
היא  גם  חושה.  )לח(  אחריו:  כשהוא  הנער 
)תהלים  לעזרתי  חושה  כמו  מהירות  כענין 

לח( וכפל הדבר במלות שונות:

c −�ẅR�i i¬¦M ½�Y�c�w§tÆ �p�e W�cŸ ®g x́�g�n o−�z�pF «d�i F ¬lÎx�n`Ÿ «I�e gi k
mF½w�O�dÎl�` Æ �z`̈aE cŸ½̀ �n ć�x�Y Æ �Y�W©N�W�e hi :L«¤a�WF «n
l¤v−�` ½�Y§a�Ẃ�i�e dŸ® �y£r«�O«�d mFÍ§A m−�X �Y�x¬�Y�q�pÎx�W�`
d® �xF` d́�C¦v mi−¦S�g«�d z�W ¬÷�W i¾�p�`«�e k :l�f «�`�d o¤a¬ �`�d
K−¥l x©r½ �P�dÎz�` ǵ©l�W�` Æ d�P �d�e `k :d«�x�H�n§l i−¦lÎg«©N«�W§l
d¬ �P�d x©r¹�P©l xÆ�nŸ` Á xŸn�`Îm�` mi®¦S�g«�dÎz�` `̈́v�n
oi¬�`�e ²L§l mF ¬l�WÎi«¦M d�`Ÿ ²a�e | EP¯�g�w d�PÀ�d�e ´L�O�n | mi´¦S�g�«d
mi−¦S�g�«d d¬ �P�d m¤l½ ¤r¨l Æ x�nŸ` dŸ ³MÎm�`�e ak :d« �eŸd�iÎi�g x−ä�C
x¬ �W�` x½¨a�CÆ�d�e bk :d« �eŸd�i −L�g«©N«�W i¬¦M K¾¥l d� §̀l® �d�e ´L�O�n
:m«¨lFrÎc©r −L�pi«¥aE i¬ �pi¥A d² �eŸd�i d¯�P�d d�Y® �`�e í�p�` Ep�x−©A�C
Îl�` K¤l² �O�d a�W̄�I�e W�cŸ½g�d í�d�i�e d®�c�V©A c−�e�C x¬�z�Q�I�e ck

| m©ŕ©t§M F¹a�WFÆ «nÎl©r K¤lÂ�O�dÂ a�Ẃ�I�e dk :lF «k�`¤«l m�g−¤N�d ['k lr]

x− �p§a�` a�W¬ �I�e o½�z�pFd́�i Æ m�wÆ �I�e xi½�T�d Æ a�WFnÎl�` m©rÀ©t§A
lE ²̀ �W x¬ ¤A�cÎ` «÷�e ek :c«�e�C mF ¬w�n c −�w¨R�I�e lE ®̀ �W ć©S�n
i¬�Y§l¦A `E½d d́�x�w�n Æ x�n�` i³¦M `E ®d�d mF́I©A d�nE −̀ �n
Æ W�cŸÆg�d z³�x�g«�O«�n iÀ�d�i�e fk :xF «d�h ` ¬÷Îi¦M `E −d xF ²d�h
ó�z�pF «d�iÎl�`Æ lE`�W x�n`Ÿ³I�e c® �e�C mFẃ�n c −�ẅR�I�e i½ �p�X�d
mF −I�dÎm�B lF ¬n�YÎm�B i² �W�iÎo¤a `¯¨aÎ`÷ ©rE¹C�n F½ p§A
l¬�`�W�p lŸÆ`�W�p lE ®̀ �WÎz�` o−�z�pF «d�i o©r¬ �I�e gk :m�g«¨N�dÎl�`
í¦M ¿̀ �p i�p´�g§N�W x�n`Ÿ¿ I�e hk :m�g«¨l zi¬ ¥AÎc©r i−�c�O¦r«�n c² �e�C
dÀ�Y©r�e i½�g�` Æ i¦lÎd�E¦v `E ³d�e xiÀ¦r¨A Ep¹¨l dÆ�g¨R�W�n Á g©aÁ �f
d́ �`�x�`�e −̀ �P d�h§l¬�O�` Li½ �pi¥r§A Æ o�g i�z`³¨v�nÎm�`
:K¤l«�O�d o−�g§l�WÎl�` `½¨aÎ`÷ ó ¥MÎl©r i®�g�`Îz�`
z−�e£r« �pÎo«¤A F½l x�n`Ÿ´I�e o½�z�pFd́i¦A Æ lE �̀W s³�`Îx�g«�I�e l

i½�W�iÎo¤a§l Æ d�Y�` x³�gŸaÎi«¦M i�Y§rÀ�c�i `Fĺ�d zE ®C�x�O�d
x³�W�` miÀ�n�I�dÎl̈k í¦M `l :L«�O�` z¬ �e�x¤r z�WŸ −a§lE ½L�Y�WÆ¨a§l
L® �zEk§l�nE d́�Y�` oF −M�z ` ¬÷ d½�n�c�`«�dÎl©r i´�g Æ i�W�iÎo¤A

Æ o©rÆ�I�e al :`E «d z�e−�nÎo¤a i¬¦M i½©l�` Æ FzŸ` g ³�w�e gÆ©l�W dÀ�Y©r�e
d¬�n z−�nEi d�O¬ ¨l ei² ¨l�` x�n Ÿ̀Ī�e ei®¦a�` lE −̀ �WÎz�` o½�z�pFd́�i
Æ r�cÆ �I�e F ®zŸM�d§l ei−l̈̈r zi² �p�g«�dÎz«�` lE ¯̀ �W l�hÆ �I�e bl :dŸ«�y¨r
:c«�e�CÎz�` zi¬�n�d§l ei−¦a�` m¬¦r�n `i²�d d̈l¬ ¨kÎi¦M o½�z�pFd́�i
lº©k�`Î` «÷�e s®�`Îi�x�g«¨A o−�g§l�X�d m¬¦r�n o² �z�pF «d�i m�w̄�I�e cl

i¬¦M c½�e�CÎl�` Æ a©v§r�p i³¦M m�g½¤l Æ i�p�X�d W�cŸ ³g�dÎmF «i§A
d−�c�V�d o² �z�pF «d�i `̄¥v�I�e x�wŸ½A©a í�d�i�e dl :ei«¦a�` F −n¦l§k�d
uÀ�x F½x£r« �p§l x�n`Ÿ´I�e el :F «O¦r oŸ −h�w x©r¬ �p�e c® �e�C ć¥rFn§l
u½�x x©ŕ�P�d d® �xFn i−¦kŸp«�` x¬ �W�` mi½¦S�ǵ�dÎz�` Æ `�pÎ ¬̀ v̈�n
mFẃ�nÎc©r Æ x©rÆ�P�d `Ÿ ³a�I�e fl :F «x¦a£r«�d§l i¦v−�g�d d¬�x�iÎ`E «d�e
Æ x©rÆ �P�d i³�x�g«�` o¹�z�pF «d�i Æ̀�x�w�I�e o® �z�pF «d�i d−�x«�i x¬ �W�̀  i¦v½�g�d
Æ o�z�pF «d�i ³̀�x�w�I�e gl :d�`§l«�d�e ¬L�O�n i¦v−�g�d `F ¬l�d x�n`Ÿ½ I�e
x©r³ �p hº�T©l�i�e cŸ®n£r«�YÎl«�` d�WE −g d¬�x�d�n x©r½�P�d i´�x�g«�`
x©r− �P�d�e hl :ei« �pŸc�`Îl�` `Ÿ −a�I�e ['k ivgd] mi½�S�ǵ�dÎz�̀ Æ o�z�pF «d�i
:x«ä�C�dÎz�̀  E −r�c« �i c½�e�c�e Æ o�z�pF «d�i K³�̀  d�nE ®̀ �n r´�c�iÎ` «÷
x�n`Ÿ´I�e F ®lÎx�W�` x©r− �P�dÎl�` ei½¨l¥MÎz�` Æ o�z�pF «d�i o³�Y�I�e n

l¤v´�`�n m�wμ cÀ �e�c�e ¼ `¨A » x©r�»P�d `n :xi«¦r�d `i¬ ¥a�d K−¥l F½l
mi®�n¨r§R WŸĺ�W Eg−�Y�W�I�e d̈v�x² �` ei¬ ¨R�`§l lŸÆR�I�e a�b½ �P�d
Ed½¥r�xÎz�` Wi´�` Æ EM§a�I�e EdÀ¥r�xÎz�` Wi´�` | Eẃ�X�I«�e
mF ®l�W§l Ḱ¥l c−�e�c§l o² �z�pF «d�i x�n`ŸĪ�e an :li«�C�b�d c−�e�CÎc©r
dº �eŸd�i xŸ½n`¥lÆ d�eŸd�i m³�W§A Ep�gÀ �p�` Epi¹ �p�W Ep§rÆ©A�W�pÁ x�W�`
:m«¨lFrÎc©r −L£r�x�f oi¬¥aE i² ¦r�x�f oi¬ ¥aE LÀ�pi¥aE í�pi¥A | d́�i�d«�i

x©r³ �p hº�T©l�i�e cŸ®n£r«�YÎl«�` d�WE −g d¬�x�d�n x©r½�P�d í�x�g«�` Æ o�z�pF «d�i ³̀�x�w�I�e gl :d�`§l«�d�e ¬L�O�n i¦v−�g�d `F ¬l�d x�n`Ÿ½ I�e
:x«ä�C�dÎz�̀  E −r�c« �i c½�e�c�e Æ o�z�pF «d�i K³�̀  d�nE ®̀ �n r´�c�iÎ` «÷ x©r− �P�d�e hl :ei« �pŸc�`Îl�` Ÿ̀ −a�I�e ['k ivgd] mi½�S�ǵ�dÎz�̀ Æ o�z�pF «d�i
l¤v´�`�n m�wμ cÀ �e�c�e ¼ `¨A » x©r�»P�d `n :xi«¦r�d `i¬ ¥a�d K−¥l F½l x�n`Ÿ´I�e F ®lÎx�W�` x©r− �P�dÎl�` ei½¨l¥MÎz�` Æ o�z�pF «d�i o³�Y�I�e n
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יכול  היה  ולא  אנשים  שם  היו  מתחלה 
וכאשר  פנים  אל  פנים  דוד  עם  לדבר 
הסימן  עשה  ולכך  מאז  מזה  חשש 
הלכו  הסימן  גמר  וכאשר  החצים  עם 
להם האנשים ושלח גם הוא את הנער 
וכאשר שמע דוד בשלחו את הנער הבין 

הדבר שאין שם איש וקם ממקומו והלך 
של  הדרומי  מצד  הנגב.  מאצל  אליו: 
צד  מול  החצים  ירה  ויהונתן  האזל  אבן 
עם  רעהו.  את  פניו:  על  לאפיו.  הצפוני: 
רעהו על כי היה קשה להם הפרידה: עד 
דוד הגדיל. הרבה לבכות יותר מיהונתן: 
תזכור  זכור  כאומר  נשבענו.  אשר  )מב( 
יהיה לעד ביני  אשר נשבענו ואמרנו ה' 

ובינך וגו':

c −�ẅR�i i¬¦M ½�Y�c�w§tÆ �p�e W�cŸ ®g x́�g�n o−�z�pF «d�i F ¬lÎx�n`Ÿ «I�e gi k
mF½w�O�dÎl�` Æ �z`̈aE cŸ½̀ �n ć�x�Y Æ �Y�W©N�W�e hi :L«¤a�WF «n
l¤v−�` ½�Y§a�Ẃ�i�e dŸ® �y£r«�O«�d mFÍ§A m−�X �Y�x¬�Y�q�pÎx�W�`
d® �xF` d́�C¦v mi−¦S�g«�d z�W ¬÷�W i¾�p�`«�e k :l�f «�`�d o¤a¬ �`�d
K−¥l x©r½ �P�dÎz�` ǵ©l�W�` Æ d�P �d�e `k :d«�x�H�n§l i−¦lÎg«©N«�W§l
d¬ �P�d x©r¹�P©l xÆ�nŸ` Á xŸn�`Îm�` mi®¦S�g«�dÎz�` `̈́v�n
oi¬�`�e ²L§l mF ¬l�WÎi«¦M d�`Ÿ ²a�e | EP¯�g�w d�PÀ�d�e ´L�O�n | mi´¦S�g�«d
mi−¦S�g�«d d¬ �P�d m¤l½ ¤r¨l Æ x�nŸ` dŸ ³MÎm�`�e ak :d« �eŸd�iÎi�g x−ä�C
x¬ �W�` x½¨a�CÆ�d�e bk :d« �eŸd�i −L�g«©N«�W i¬¦M K¾¥l d� §̀l® �d�e ´L�O�n
:m«¨lFrÎc©r −L�pi«¥aE i¬ �pi¥A d² �eŸd�i d¯�P�d d�Y® �`�e í�p�` Ep�x−©A�C
Îl�` K¤l² �O�d a�W̄�I�e W�cŸ½g�d í�d�i�e d®�c�V©A c−�e�C x¬�z�Q�I�e ck

| m©ŕ©t§M F¹a�WFÆ «nÎl©r K¤lÂ�O�dÂ a�Ẃ�I�e dk :lF «k�`¤«l m�g−¤N�d ['k lr]

x− �p§a�` a�W¬ �I�e o½�z�pFd́�i Æ m�wÆ �I�e xi½�T�d Æ a�WFnÎl�` m©rÀ©t§A
lE ²̀ �W x¬ ¤A�cÎ` «÷�e ek :c«�e�C mF ¬w�n c −�w¨R�I�e lE ®̀ �W ć©S�n
i¬�Y§l¦A `E½d d́�x�w�n Æ x�n�` i³¦M `E ®d�d mF́I©A d�nE −̀ �n
Æ W�cŸÆg�d z³�x�g«�O«�n iÀ�d�i�e fk :xF «d�h ` ¬÷Îi¦M `E −d xF ²d�h
ó�z�pF «d�iÎl�`Æ lE`�W x�n`Ÿ³I�e c® �e�C mFẃ�n c −�ẅR�I�e i½ �p�X�d
mF −I�dÎm�B lF ¬n�YÎm�B i² �W�iÎo¤a `¯¨aÎ`÷ ©rE¹C�n F½ p§A
l¬�`�W�p lŸÆ`�W�p lE ®̀ �WÎz�` o−�z�pF «d�i o©r¬ �I�e gk :m�g«¨N�dÎl�`
í¦M ¿̀ �p i�p´�g§N�W x�n`Ÿ¿ I�e hk :m�g«¨l zi¬ ¥AÎc©r i−�c�O¦r«�n c² �e�C
dÀ�Y©r�e i½�g�` Æ i¦lÎd�E¦v `E ³d�e xiÀ¦r¨A Ep¹¨l dÆ�g¨R�W�n Á g©aÁ �f
d́ �`�x�`�e −̀ �P d�h§l¬�O�` Li½ �pi¥r§A Æ o�g i�z`³¨v�nÎm�`
:K¤l«�O�d o−�g§l�WÎl�` `½¨aÎ`÷ ó ¥MÎl©r i®�g�`Îz�`
z−�e£r« �pÎo«¤A F½l x�n`Ÿ´I�e o½�z�pFd́i¦A Æ lE �̀W s³�`Îx�g«�I�e l

i½�W�iÎo¤a§l Æ d�Y�` x³�gŸaÎi«¦M i�Y§rÀ�c�i `Fĺ�d zE ®C�x�O�d
x³�W�` miÀ�n�I�dÎl̈k í¦M `l :L«�O�` z¬ �e�x¤r z�WŸ −a§lE ½L�Y�WÆ¨a§l
L® �zEk§l�nE d́�Y�` oF −M�z ` ¬÷ d½�n�c�`«�dÎl©r í�g Æ i�W�iÎo¤A

Æ o©rÆ�I�e al :`E «d z�e−�nÎo¤a i¬¦M i½©l�` Æ FzŸ` g ³�w�e gÆ©l�W dÀ�Y©r�e
d¬�n z−�nEi d�O¬ ¨l ei² ¨l�` x�n Ÿ̀Ī�e ei®¦a�` lE −̀ �WÎz�` o½�z�pFd́�i
Æ r�cÆ �I�e F ®zŸM�d§l ei−l̈̈r zi² �p�g«�dÎz«�` lE ¯̀ �W l�hÆ �I�e bl :dŸ«�y¨r
:c«�e�CÎz�` zi¬�n�d§l ei−¦a�` m¬¦r�n `i²�d d̈l¬ ¨kÎi¦M o½�z�pFd́�i
lº©k�`Î` «÷�e s®�`Îi�x�g«¨A o−�g§l�X�d m¬¦r�n o² �z�pF «d�i m�w̄�I�e cl

i¬¦M c½�e�CÎl�` Æ a©v§r�p i³¦M m�g½¤l Æ i�p�X�d W�cŸ ³g�dÎmF «i§A
d−�c�V�d o² �z�pF «d�i `̄¥v�I�e x�wŸ½A©a í�d�i�e dl :ei«¦a�` F −n¦l§k�d
uÀ�x F½x£r« �p§l x�n`Ÿ´I�e el :F «O¦r oŸ −h�w x©r¬ �p�e c® �e�C ć¥rFn§l
u½�x x©ŕ�P�d d® �xFn i−¦kŸp«�` x¬ �W�` mi½¦S�ǵ�dÎz�` Æ `�pÎ ¬̀ v̈�n
mFẃ�nÎc©r Æ x©rÆ�P�d `Ÿ ³a�I�e fl :F «x¦a£r«�d§l i¦v−�g�d d¬�x�iÎ`E «d�e
Æ x©rÆ �P�d i³�x�g«�` o¹�z�pF «d�i Æ̀�x�w�I�e o® �z�pF «d�i d−�x«�i x¬ �W�̀  i¦v½�g�d
Æ o�z�pF «d�i ³̀�x�w�I�e gl :d�`§l«�d�e ¬L�O�n i¦v−�g�d `F ¬l�d x�n`Ÿ½ I�e
x©r³ �p hº�T©l�i�e cŸ®n£r«�YÎl«�` d�WE −g d¬�x�d�n x©r½�P�d í�x�g«�`
x©r− �P�d�e hl :ei« �pŸc�`Îl�` `Ÿ −a�I�e ['k ivgd] mi½�S�ǵ�dÎz�̀ Æ o�z�pF «d�i
:x«ä�C�dÎz�̀  E −r�c« �i c½�e�c�e Æ o�z�pF «d�i K³�̀  d�nE ®̀ �n r´�c�iÎ` «÷
x�n`Ÿ´I�e F ®lÎx�W�` x©r− �P�dÎl�` ei½¨l¥MÎz�` Æ o�z�pF «d�i o³�Y�I�e n

l¤v´�`�n m�wμ cÀ �e�c�e ¼ `¨A » x©r�»P�d `n :xi«¦r�d `i¬ ¥a�d K−¥l F½l
mi®�n¨r§R WŸĺ�W Eg−�Y�W�I�e d̈v�x² �` ei¬ ¨R�`§l lŸÆR�I�e a�b½ �P�d
Ed½¥r�xÎz�` Wi´�` Æ EM§a�I�e EdÀ¥r�xÎz�` Wi´�` | Eẃ�X�I«�e
mF ®l�W§l Ḱ¥l c−�e�c§l o² �z�pF «d�i x�n`ŸĪ�e an :li«�C�b�d c−�e�CÎc©r
dº �eŸd�i xŸ½n`¥lÆ d�eŸd�i m³�W§A Ep�gÀ �p�` Epi¹ �p�W Ep§rÆ©A�W�pÁ x�W�`
:m«¨lFrÎc©r −L£r�x�f oi¬¥aE i² ¦r�x�f oi¬ ¥aE LÀ�pi¥aE í�pi¥A | d́�i�d«�i
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