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בראשית ב

אונקלוס

 רש"י 

 ביאור 

 עיון 

ם  ן־ַאְבָרָה֑ ק ּבֶ ת ִיְצָח֖ ֹוְלֹד֥ ה ּתֽ ּלֶ יט ְוֵא֛

ק׃ יד ֶאת־ִיְצָחֽ ם הֹוִל֥ ַאְבָרָה֖
ִיְצָחק  ּתֹוְלָדת  ין  ְוִאּלֵ יט 

ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם,  ר  ּבַ
אֹוֵליד ָית ִיְצָחק:

ה ּתוְֹלדֹת ִיְצָחק. הביטוי 'תולדות  ְוֵאלֶּ
פלוני' יכול להתפרש בשני אופנים: האחד, 
בניו  השני,  ומאורעותיהם.  חייו  קורות 
וצאצאיו הנולדים ממנו. פרשה זו פותחת 
ואינה  יצחק"  תולדות  "אלה  במילים 
יצחק  של  בניו  שמות  את  מייד  אומרת 
ורבקה. יצחק  על  לספר  מתחילה  אלא 
כאן  יצחק"  לומר ש"תולדות  היה מקום 
היינו קורות חייו, על כן מדגיש רש"י כי 
"תולדות יצחק" היינו בניו הנולדים ממנו, 

הלא הם יעקב ועשו המוזכרים להלן.
הביטוי  שמשמעות  לומר  יש  כן  כמו 
זהה למשמעות הביטוי  יצחק"  "תולדות 
"תולדות ישמעאל", שהוזכר לעיל בסמוך 
בניו  היא  ודאי המשמעות  ושם  יב(,  )כה, 

שנולדו לו.1
ַאְבָרָהם הוִֹליד ֶאת־ִיְצָחק. מה ראתה 
בנו  הוא  יצחק  כי  ולציין  לשוב  התורה 
של אברהם, ואף להכפיל ולומר אברהם 

הוליד את יצחק?

ה ּתוְֹלדֹת ִיְצָחק. יעקב ועשו האמורים בפרשה: )יט( ְוֵאלֶּ

ַאְבָרָהם הוִֹליד ֶאת־ִיְצָחק. על ידי שכתב הכתוב "יצחק בן אברהם" הוזקק 
לומר "אברהם הוליד את יצחק", לפי שהיו ליצני הדור אומרים: מאבימלך 
נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו. מה 
עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו 
הכל "אברהם הוליד את יצחק", וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה, שהרי 

עדות יש שאברהם הוליד את יצחק )תנחומא תולדות א; וראה שם סוף אות ו(:

משום  אברהם  של  לזרעו  נחשב  שאיננו  לישמעאל,  בניגוד  ִיְצָחק.  ּתוְֹלדֹת  ה  ְוֵאלֶּ
שנולד מן השפחה,2 יעקב ועשו נחשבים שניהם בנים של יצחק כי שניהם נולדו מרבקה 
אשתו. אמנם גם כאן אחד הוא צדיק והשני רשע, אך בהמשך הפרשה נלמד כי גם 

לעשו מיועד תפקיד בעולם כבנו של יצחק.

ַאְבָרָהם הוִֹליד ֶאת־ִיְצָחק. כאן מגלה לנו התורה מידע חשוב, ומעידה כי על אף 
ההבדלים המהותיים בין אברהם ויצחק, שהאב הוא מידת החסד והרחמים והבן הוא 

מוסבר על פי המזרחי.. 1

וכפי שאמר הקב"ה לאברהם כשגירש את ישמעאל מביתו: "כי ביצחק יקרא לך זרע" )לעיל כא, יב(.. 2





ג תולדות

 )ביאור )המשך 



 )עיון )המשך 

חשיבותם של תולדות יצחק נובעת מכך 
אברהם  אברהם.  של  בנו  הוא  שיצחק 
להביא  שצריכה  שושלת  התחיל  אבינו 
לתורה  חשוב  ולכן  לעולם,  ה'  דבר  את 
בא  אכן  אברהם  של  שזרעו  להדגיש 
אינו  יצחק  דרכו.  את  וממשיך  לעולם 
של  כממשיכו  אלא  עצמו  בפני  עומד 
אברהם, והיינו "תולדות יצחק בן אברהם", 

יצחק מיוחס לאברהם ומשום כך חשוב 
לנו לדעת את תולדותיו. אמנם כדי לבסס 
יש  אברהם  אחרי  יצחק  של  ייחוסו  את 
לומר בבירור "אברהם הוליד את יצחק", 
כי נתגלה עירעור על כך מפי 'ליצני הדור' 
והיה  שבקדושה,  דבר  בכל  המזלזלים 
ידי שהיה  על  לכולם  זאת  להוכיח  צורך 
קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם.3

מידת הגבורה והדין, אין הם מנותקים זה מזה. מידת הדין שמופיעה עם יצחק כבר 
היתה טמונה באברהם, והם מחוברים ויונקים זה מזה, וכוחו של הבן נובע מכוח האב - 
"אברהם הוליד את יצחק". ועיין מה שכתבנו בביאורנו לפרשת בראשית )א, א ד"ה ברא 

א-להים( על האחדות בין מידת הרחמים ומידת הדין.

ָנה. שהרי כשבא אברהם מהר המוריה נתבשר שנולדה  ִעים ׁשָ ן־ַאְרבָּ )כ( בֶּ
רבקה, ויצחק היה בן שלשים ושבע שנה, שהרי בו בפרק מתה שרה, ומשנולד 
יצחק עד העקידה שמתה שרה שלושים ושבע שנה היו כי בת תשעים היתה 
כשנולד יצחק, ובת מאה עשרים ושבע כשמתה, שנאמר "ויהיו חיי שרה וגו'" 
)לעיל כג, א(, הרי ליצחק שלושים ושבע שנים, ובו בפרק נולדה רבקה, המתין 

לה עד שתהא ראויה לביאה שלש שנים ונשאה )סדר עולם רבה פ"א(: 

 רש"י 

 ביאור 
ָנה. חשבון זה שעושה  ִעים ׁשָ ן־ַאְרבָּ בֶּ
נתונים  על  מתבסס  חז"ל(  )עפ"י  רש"י 
מסורת  ומן  הכתובים  מן  לנו  הידועים 

האגדה.
 37 בן  היה  יצחק  כי  עולה  הכתובים  מן 
כשמתה שרה אמו, שהרי שרה ילדה את 
יז(  יז,  לעיל  )ראה   90 בת  כשהיתה  יצחק 

ומתה בגיל 127 )לעיל כג, א(.

מן האגדה למדנו:
יצחק היה בן 37 בזמן העקידה.
שרה נפטרה סמוך לשעת עקידה.
רבקה נולדה סמוך לשעת העקידה.

שמעה  ששרה  אותנו  מלמדת  האגדה 
)כפי  נשמתה  פרחה  ומייד  העקידה  על 
לספוד  ד"ה  ב,  כג,  לעיל  רש"י  שכתב 
החשבון  פי  ועל  ולבכותה(,  לשרה 

רש"י לא בא לבאר הכפילות בלבד אלא הבין שזה נובע מזה, ולכן כתב: 'על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם . 3

הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק', ודוק היטב במה שכתבנו בביאור דבריו, ולא כן כתבו מפרשי רש"י, 

וה' יצילני משגיאות.



בראשית ד

 )ביאור )המשך 
שהבאנו לעיל נמצא שיצחק היה באותו 

הזמן בן 37.
התורה סיפרה בסמוך לעקידה על הולדת 
נולדה ממש  כי היא  והבינו חז"ל  רבקה, 

באותו הזמן )='בו בפרק'(.

את  נשא  יצחק  אם  זה,  פי  על  כן,  אם 
רבקה כשהיה בן 40 שנה, היה זה 3 שנים 
לאחר העקידה, משמע שרבקה היתה בת 
3. חז"ל קבעו להלכה שילדה בת 3 היא 

ראויה לביאה ויכולה להינשא.

 עיון 
ָנה. מן הפסוקים אין ראיה לכך ששרה מתה סמוך לעקידה, וממילא  ִעים ׁשָ ן־ַאְרבָּ בֶּ
אין הכרח לומר שיצחק היה בן 37 בעקידה,4 ובודאי חז"ל שקבעו את הדברים דווקא 

כך ביקשו ללמדנו מסר באגדות אלה.
בביאורנו לעקידת יצחק5 הסברנו, על פי דברי רש"י, שאברהם אבינו לא הבין נכונה את 
הציווי שציווהו הקב"ה. אברהם סבר שהקב"ה ביקש ממנו לשחוט את בנו, ולא היא! 
הקב"ה ביקש מאברהם רק להעלותו על המזבח. נמצא שהיה אסון בהבנתו המוטעית 
של אברהם, ואך פסע היה בין יצחק ובין המוות. שרה אמנו לא יכולה היתה לסבול 
את נכונותו של אברהם להרוג את בנו, כשהיא בעומק ליבה יודעת שלא יתכן שיהיה 
ציווי כזה מעולם. דברי רש"י התולים את פטירתה של שרה בשמועה על דבר העקידה 
מחזקים את ההבנה שהיתה זו טרגדיה. גם אם בפועל טעות זו לא גרמה למותו של 
יצחק, כי מן השמים נזעקו לעצור את אברהם, מכל מקום היא גרמה למותה של שרה.
מכאן אנו למדים שכאשר אנו נדרשים לפעול פעולה שנראית בעינינו כפעולה לא-
מוסרית - מוטל עלינו לעשות שיקול דעת אנושי-אישי ולא להתעלם מהרגש המוסרי 
הטבעי הטמון בנו. המצפון שלנו צריך להזהיר אותנו מפני הבנות מוטעות להלכה. 

גם הקביעה שרבקה נישאה בגיל 3 אינה מוכרחת בפסוקים, ואכן כתבו ראשונים שמצאנו מדרש על פיו . 4

משמע שרבקה נישאה בגיל 14, והכריעו שם כי אלו מדרשים חלוקים )ראה תוספות יבמות סא ע"ב ד"ה וכן(.

פרשת וירא, פרק כב פסוק ב ואילך.. 5



ה תולדות

ים  ִע֣ ן־ַאְרּבָ ּבֶ ִיְצָח֙ק  י  ַוְיִה֤ כ 
ת־ ּבַ ה  ֶאת־ִרְבָק֗ ֹו  ַקְחּת֣ ּבְ ה  ָנ֔ ׁשָ

ם  ֲאָר֑ ן  ּדַ֖ ִמּפַ י  ֲאַרּמִ֔ ָהֽ תּוֵאל֙  ּבְ
ה׃ ֽ ָ ְלִאּשׁ ֥לֹו  י  ֲאַרּמִ֖ ָהֽ ן  ָלָב֥  ֲא֛חֹות 

אונקלוס

ִעין  ר ַאְרּבְ כ ַוֲהָוה ִיְצָחק ּבַ

ִרְבָקה  ָית  ְנֵסיב  ד  ּכַ ִנין  ׁשְ
ָאה  ֲאַרּמָ תּוֵאל  ּבְ ת  ּבַ
ָלָבן  ן ֲאָרם, ֲאָחֵתיּה ּדְ ּדַ ִמּפַ

ָאה ֵליּה ְלִאּתּו: ֲאַרּמָ
 רש"י 

ן ֲאָרם ֲאחוֹת ָלָבן. וכי עדיין לא נכתב שהיא בת  דַּ י ִמפַּ ֲאַרמִּ תּוֵאל ָהֽ ת־בְּ בַּ
רשע,  בת  שהיתה  שבחה:  להגיד  אלא  ארם?  מפדן  לבן  ואחות  בתואל 
ואחות רשע, ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם )בראשית רבה פס"ג, ד(:

ֲאָרם  ן  דַּ ִמפַּ י  ֲאַרמִּ ָהֽ תּוֵאל  ת־בְּ בַּ
ֲאחוֹת ָלָבן. רש"י מדריך אותנו להטות 
לנעימה העולה מן הפסוק.  ולהאזין  אוזן 
לנו  לספר  הפסוק  מאריך  לחינם  לא 
פרטים הידועים לנו משכבר, אלא יש כאן 
תיאור מיוחד שכל עניינו לשבח את רבקה 
ולהראות גדולתה. וכי יודע אתה מי היה 

מהיכן  זוכר אתה  בתואל הרשע!  אביה? 
אנשי  של  מקומם  ארם,  מפדן  הגיעה? 
אך  הרשע!  לבן  אחיה?  הוא  ומי  רשע! 
עם כל זה כבר זכינו לדעת ולהכיר שהיא 
אשת חסד וראויה לביתו של אברהם אם 
להיות  ולא  כזה  במקום  לגדול  הצליחה 
מושפעת מן הרשעים שהיו סביבה.

 ביאור 

 עיון 
סוגי  ששלושת  לראות  מעניין  ָלָבן.  ֲאחוֹת  ֲאָרם  ן  דַּ ִמפַּ י  ֲאַרמִּ ָהֽ תּוֵאל  ת־בְּ בַּ

ה'רֶשע' אותם מציין רש"י מייצגים את שלושת העבירות החמורות שבתורה:
בתואל - רשעתו נתגלתה כאשר ביקש למנוע מרבקה ללכת עם עבד אברהם ולהינשא 
ליצחק,6 ובכך ניסה להכשיל את רצון ה' שנתגלה באופן ברור בכל השתלשלות הסיפור, 
ואף לבן ובתואל עצמם העידו "מה' יצא הדבר" )לעיל כד, נ(. אם כן בתואל כפר ברצון ה' 

ובהשגחתו, והרי הוא כעין עובד עבודה זרה.
לבן - היה שטוף בתאוַת ממון,7 ומתוך כך היה מוכן אף לרדוף אחרי יעקב על מנת 

לפגוע בו, והרי זה עניין שפיכות דמים.
לא  ואיש  "בתולה  רבקה  את  התורה  בתיאור  לנו  נרמזה  רשעותם   - ארם  פדן  אנשי 

כפי שכתב רש"י )לעיל כד, נה(: 'ויאמר אחיה ואמה - ובתואל היכן היה? היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו'.. 6

כפי שלימד אותנו רש"י בפגישת לבן עם עבד אברהם )שם כד, כט(: 'וירץ לבן - למה וירץ, ועל מה רץ? ויהי . 7

כראות את הנזם, אמר עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון', וכפי שיאריך רש"י לתאר להלן בפגישת לבן עם 

יעקב )כט, יג(.





בראשית ו

ן ֲאָרם. על שם ששני ארם היו: ארם נהרים וארם צובה, קורא אותו  דַּ ִמפַּ
"פדן", לשון "צמד בקר" )שמו"א יא, ז(, תרגום 'פדן תורין'. ]ויש פותרין פדן 

ארם כמו: "שדה ארם" )הושע יב, יג(, שבלשון ישמעאל קורין לשדה 'פדן'[:

 )עיון )המשך 
ידעה" )לעיל כד, טז(, וביאר רש"י שם שעניין זה היה נדיר מאוד משום שכולן שם היו 

מופקרות לזנות. הרי לך עניין של זימה וגילוי עריות.
אם כן מעלתה של רבקה היתה שהצליחה להתעלות כנגד כל הרשעויות האלה - כפירה 
איתנה  היתה  וכנגדן   - עריות  וגילוי  זימה  דמים,  ושפיכות  בצע  תאות  זרה,  ועבודה 

באמונתה, בחסדיה ובצניעותה.

 ביאור 

 עיון 

באה  שרבקה  נאמר  כאן  ֲאָרם.  ן  דַּ ִמפַּ
מ"פדן ארם" אך לעיל בפרשת חיי שרה 
נהרים"  "ארם  אלא  זה  שם  הוזכר  לא 
)כד, י(. מסביר רש"י שהיו שני מקומות8 
נהרים  ארם  "ארם",  ששמם  סמוכים 
וארם צובה, והשם "פדן ארם" משמעותו 
שני  שטח  את  כולל  והוא  ארם'  'שני 

זה משמעות המילה  לפירוש  המקומות. 
בתרגום  הוא  וכן  זוג,  היא שניים,  "פדן" 

לביטוי "צמד בקר".
שדה,  הוא  בערבית  "פדן"  אחר:  פירוש 
ושם המקום המלא הוא 'שדה ארם' כפי 

שמוזכר בהושע.

ן ֲאָרם. צריך להבין מדוע משתמשת התורה כל פעם בשם אחר לתיאור מקום  דַּ ִמפַּ
זה - תחילה נקרא "ארם נהרים", אחר כך "פדן ארם", ובדברי יעקב ליוסף לפני מותו 

מכנה את המקום "פדן" בלבד )להלן מח, ז(.
י( הסברנו שאנשי ארם עסקו במסחר, ומיקומם בין שני  )לעיל כד,  בפרשת חיי שרה 
הנהרות הגדולים )פרת וחידקל - "נהריים"( הביא לכך שהתעשרו והתבססו. באיזור 
שתי הנהרות היו שתי ערים גדולות )ארם נהריים וארם צובה( שנתאחדו ביניהן וכך 

הפכו למעצמה כלכלית.
כאשר אברהם שולח את עבדו אל בתואל הוא שולח אותו אל המקום המדוייק בו הוא 

גר - אל ארם נהריים.
כאשר התורה רוצה לתאר לנו את גדולתה של רבקה )שאף היא, כאביה, היתה מארם 
נהריים( היא מתארת לנו שהיא באה מן המטרופולין הגדול, מן המעצמה התרבותית של 

אותו האיזור, אך היא לא הושפעה מן התרבות שם ולא למדה ממעשיהם.
כאשר יעקב מספר על מות רחל בדרך אין הוא מייחס חשיבות למקום ממנו יצא, ולא 

יש שפירשו באופן אחר, ואנו פירשנו כהבנת הרד"ק.. 8

 רש"י 



ז תולדות

 רש"י 
ר. הרבה והפציר בתפלה: ְעתַּ )כא( ַויֶּ

לֹו. נתפצר ונתפתה לו. ואומר אני, כל לשון "עתר" לשון הפצרה  ָעֶתר  ַויֵּ
ורבוי הוא, וכן "ַוֲעַתר ענן הקטרת" )יחזקאל ח, יא(, מרבית עליית העשן, וכן 
רוֹת נשיקות שונא" )משלי כז, ו(,  ם עלי דבריכם" )שם לה, יג(, וכן "ַנְעתָּ ְרתֶּ "ְוַהְעתַּ

דומות למרובות והנם למשא. אינקריישימינ"ט ]רבוי[ בלע"ז:

ַכח  ְלֹנ֣ יהָו֙ה  ַלֽ ק  ִיְצָח֤ ר  ַויְֶּעּתַ֨ כא 

ֶתר  ַויֵָּע֤ וא  ִה֑ ה  ֲעָקָר֖ י  ֥ ּכִ ֹו  ּת֔ ִאׁשְ
ֹו׃ ּתֽ ִאׁשְ ה  ִרְבָק֥ ַהר  ַוּתַ֖ ה  ְיהָו֔  לֹו֙ 

ְיָי  ֳקָדם  ִיְצָחק  י  ְוַצּלִ כא 

ֲאֵרי  ֵתיּה  ִאּתְ ָלֳקֵביל 
יל  ְוַקּבֵ ִהיא,  ַעְקָרא 
יַאת ִרְבָקה  ְצלֹוֵתיּה ְיָי ְוַעּדִ

ֵתיּה: ִאּתְ

אונקלוס

 )עיון )המשך 
נכנס לפרט אם מארם נהריים או מארם צובה, אלא רק אומר שבא מאותו איזור, ולכן 

משתמש בלשון הקיצור "פדן".
לפי הפירוש השני המילה פדן היא 'בלשון ישמעאל', ומכאן אנו לומדים על הקשר בין 

ארם ובין ישמעאל, ומכאן ניצני העוינות העתידיים בין לבן ובין יעקב.

 ביאור 
פעולת  שהן  מסביר  רש"י  ר.  ְעתַּ ַויֶּ
 - הקב"ה  פעולת  והן   - וַיְֶּעַּתר   - יצחק 
וַּיֵָעֶתר - שתיהן עניינן ריבוי והוספה. אין 
תפילה  עניין  עת"ר  שורש  במשמעות 
אנו  הדברים  הֶקשר  מתוך  אלא  דווקא, 
יצחק  של  המרובה  שפעולתו  מבינים 
ריבויה  )ומתוך  ובקשה  תפילה  היתה 
המרובה של  ופעולתו  ל'הפצרה'(,  הפכה 
המרובה  לבקשתו  היענות  היתה  הקב"ה 
של יצחק. הרי לנו שורש מיוחד שעניינו 
פי  על  משמעות  מקבל  והוא  ריבוי 

ההקשר בו הוא מופיע.
ריבוי  לעניין  עת"ר  משמעות  להוכחת 
ראיות  שלש  רש"י  מביא  והוספה 

מפסוקים, ונבאר את הראיות:

"ואיש מקטרתו בידו וֲַעַתר ענן הקטורת 
רואה במראה הנבואה  יחזקאל   - עולה" 
את זקני ישראל מקטירים לעבודה זרה, 
הקטירו  כי  מרובה  היה  הקטורת  וענן 

הרבה מאוד.
עלי  וְהְַעַּתרְֶּתם  בפיכם  עלי  "ותגדילו 
מנבא  יחזקאל   - שמעתי"  אני  דבריכם, 
רע על אדום על אשר עשו רעה לישראל, 
ועל אשר דיברו רבות בגאווה כנגד ה'.

נשיקות  ונְַעָּתרֹות  אוהב  פצעי  "נאמנים 
שונא" - שלמה המלך בספר משלי משווה 
בין תוכחה של אוהב, שמועילה ופועלת על 
אף שהיא מכאיבה ופוצעת, לבין 'נשיקות 
והרי  ונמאסות,  מיותרות  שונא' שהן  של 

הן כמשא שקשה לסבול אותו.



בראשית ח

 רש"י 
ּתֹו. זה עומד בזוית זו ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )עיין  ְלנַֹכח ִאׁשְ

בראשית רבה פס"ג, ה(:

ָעֶתר לֹו. ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע,  ַויֵּ
לפיכך לו ולא לה:

 )עיון )על העמוד הקודם 
ר. קשה שלא להבחין כי בכל הפסוקים שהזכיר רש"י עניין הריבוי המופיע בהם  ְעתַּ ַויֶּ
הוא שלילי: עבודה זרה מרובה, דברי כפירה מרובים ונשיקות השונא הטרחניות, ואילו 

כאן בפסוק פעולתו המרובה של יצחק היא חיובית.
נראה כי ניתן ללמוד מכאן לימוד חשוב. יצחק ורבקה הפנו כל חייהם את פעולותיהם 
יכול לפעול בעולם באמונה גדולה ולהצליח.  המרובות לעבודת ה', והוכיחו כי האדם 
גם בתפילתם המרובה הוכיחו את אמונתם התמימה, את אהבתם לבורא ואת ההכרה 
כי אין הדבר תלוי בהם. במעשיהם אלה ישנו ניגוד מוחלט לכל דעות הכפירה, הגאווה 
ויש לתפילה  זוהי הדרך האמיתית לגרום לשינוי בעולם,  והשנאה המופיעות בעולם. 

שכזו את הכוח לשנות ולהשפיע ולהתקבל ברצון.

 ביאור 
ָעֶתר לוֹ. "לנוכח" היינו  ּתוֹ... ַויֵּ ְלנַֹכח ִאׁשְ
התפללו  לא  ורבקה  ומשמע שיצחק  מול, 
יחד אלא זה מול זו. מסביר רש"י שאין כאן 
כל אחד מהם,  היכן עמד  'טכני'  עניין  רק 
לכך  הרומזת  עמוקה  כוונה  כאן  יש  אלא 
מזו,  זו  במהותן  שונות  היו  שתפילותיהם 
וכל אחת באה מ'זוית' אחרת. תפילתה של 
אישה  של  תפילה  בעיקרה  היתה  רבקה 
המשוועת לפרי בטן. אמנם ודאי התפללה 
אך  וישר,  צדיק  יהיה  לה  שייוולד  שבנה 
מהות תפילתה היתה תפילה אנושית של 

אישה עקרה. לעומתה תפילתו של יצחק 
גבר המבקש  רגילה של  לא היתה תפילה 
בן  'צדיק  של  תפילה  זו  היתה  אלא  ילד, 
צדיק', היינו שביקש זרע ממשיך לשושלת 
תפילתו  הצדיק.  אברהם  מאביו  שהחלה 
זו שנענתה משום שרצון  היא  יצחק  של 
ההשגחה היה אף הוא להקים זרע ממשיך 
קיום  תוך  בעולם,  אברהם  של  לדרכו 
נאמר  כך  משום  לו.  שניתנה  ההבטחה 
"ויעתר לו" בלשון יחיד זכר, ולא 'לה' בלשון 

נקבה או 'להם' בלשון רבים.

 עיון 
ָעֶתר לוֹ. כתבו הפוסקים )ראה ט"ז או"ח סימן נג ס"ק ג( שתפילת צדיק  ּתוֹ... ַויֵּ ְלנַֹכח ִאׁשְ
בן רשע גדולה מתפילת צדיק בן צדיק,9 ואם כן לכאורה תפילתה של רבקה עדיפה על 
תפילתו של יצחק, ומדוע נתקבלה כאן דווקא תפילתו של יצחק?! משום כך דקדקנו 

וזה לשונו שם: 'טוב לקרב זה שהוא אינו מיוחס כדי לקרבו לאותו זרע לשכינה, דרחמנא לבא בעי, ותהיה . 9

תפלתו נשמעת יותר מצדיק בן צדיק'.



ט תולדות

ּה  ִקְרּבָ֔ ִני֙ם ּבְ ְצ֤צּו ַהּבָ ְתֹרֽ כב ַויִּ

ִכי  ה זֶּ֖ה ָאֹנ֑ ּמָ ן ָל֥ אֶמר ִאם־ּכֵ֔ ַוּתֹ֣
ֶאת־ְיהָוֽה׃ ׁש  ִלְדֹר֥ ֶלְך   ַוּתֵ֖

ְמַעָהא ַוֲאַמַרת  א ּבִ ַנּיָ כב ְוָדֲחִקין ּבְ

ָנן ֲאָנא, ַוֲאַזַלת  ין ְלָמא ּדְ ִאם ּכֵ
ע ֻאְלָפן ִמן ֳקָדם ְיָי: ְלִמְתּבַ

אונקלוס

 רש"י 
ְתרְֹצצּו. על כרחך המקרא הזה אומר דרשני, שסתם מה היא רציצה זו  )כב( ַויִּ
וכתב אם כן למה זה אנכי. רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על 
פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתח עבודה 

זרה ֵעָשׂו מפרכס לצאת )בראשית רבה פס"ג, ו(.
דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות )ילקוט שמעוני, 

רמז קי(:

 ביאור 
מקרא  של  פשוטו  פי  על  ְתֹרְצצּו.  ַויִּ
הוא  "ויתרוצצו"  המילה  של  עניינה 
ולדות  של  כדרכם  ותנועה,  תזוזה 
אך  אימן.  במעי  והילך  הילך  שזזים 
מובן  לא  אזי  הכוונה  זאת  אכן  אם 
רבקה,  של  הקיצונית  תגובתה  פשר 
זאת  'התרוצצות'  בעקבות  שאמרה 
למה  כן  "אם  החמור:  המשפט  את 
במילה  יש  כרחנו  על  אנוכי"!  זה 
"ויתרוצצו" משמעות רעיונית עמוקה 

יותר, והיא אשר תוכל להסביר לנו מה 
שחוותה רבקה במהלך הריונה.

עניין  לביאור  פירושים  שני  מציע  רש"י 
הפירושים  שני  פי  ועל  ההתרוצצות, 
השונה  למהותם  מתייחסת  ההתרוצצות 
למתיחות  שגרמה  ויעקב,  עֵָׂשו  של 
ביניהם עוד בטרם יצאו לאוויר העולם.
הוא  "ויתרוצצו"  הראשון  הפירוש  לפי 
הוא  השני  הפירוש  ולפי  'ריצה',  לשון 
לשון 'שבירה'11 ומשמעותו עניין מריבה. 

 עיון 

להסביר ב'ביאור' שאין כן השוואה בין זכויותיהם של יצחק ורבקה אלא לומר שמהות 
התפילה של כל אחד מהם היתה שונה, והיה עניין מיוחד להיענות לתפילתו של יצחק.10

ועיין בעניין זה בספר 'אור היהדות' למורי זקני זצ"ל, פרשת עקב מאמר 'תפילה למשה', עמוד קסה.. 10

כמו "וירוצץ אסא" )דברי הימים ב' ט, יז(.. 11

 )עיון )המשך 

ְתרְֹצצּו. בוודאי קשה לומר שעֻּבָרים במעי אימן יריבו ביניהם, אולם קושי זה נובע  ַויִּ
מפשט הפסוק שלימד על הסבל הרב שהיה לרבקה מפעולת התרוצצות זו. רש"י מבאר



בראשית י

 )עיון )המשך 
מה היה הריב ביניהם, ושני ההסברים שמביא שונים הם זה מזה:

לפירוש הראשון - עֻּבָר אחד רץ לכיוון בית המדרש, ומשמע שהוא עתיד להיות צדיק, 
ואילו העֻּבָר השני רץ לכיוון בתי עבודה זרה, ומשמע שעתיד להיות רשע.

לפירוש השני - הריב ביניהם הוא בשאלה מיהו הממשיך האמיתי של יצחק. שניהם 
רוצים לשלוט בעולם הזה על פי דרכם וערכיהם, ולכל אחד תפיסה שונה כיצד יש לנהל 

את העולם.
שאלת הבחירה החופשית - האם  השאלה העולה והמתבקשת מפירושים אלה היא 
אדם מיועד כבר מבטן אמו להיות צדיק או רשע? אם אכן כך הוא, מדוע ייענש הרשע 
וייעודו  גורלו  זהו  אלא  בדרכו  בחר  הוא  לא  הרי  פעולתו,  שכר  הצדיק  יקבל  ומדוע 
שנקבע לו מלכתחילה! שאלה זו קשה בעיקר על הפירוש הראשון, שם החלוקה היא 
ברורה בין צדיק ורשע. לפירוש השני המריבה היא אידיאולוגית יותר, ולא ברור בה מי 

אכן צודק בדרכו ומי טועה.
על כן עלינו להבין את עומק הדברים ולא כפי שהם נראים לכאורה בקריאה ראשונה.

הסבר הפרוש הראשון

אחד מעיקרי האמונה הוא יסוד הבחירה החופשית, הקובע שהאדם יכול לבחור את 
להיות  אותו  להכריח  בעולם שיכול  כוח  ואין שום  ולהחליט על מעשיו,  בעולם  דרכו 
צדיק או להיות רשע. אמנם, על אף הבחירה החופשית שיש לכל אדם ואדם לפעול 
וישנם  יותר  רוחניים  בני האדם אינם שווים. ישנם אנשים שהם  כרצונו, מכל מקום 
אנשים גשמיים יותר. בדיקת החירות האמיתית, של אלה וגם של אלה, אינה באה לידי 
ביטוי בשאלה לאיזו רמה רוחנית הגיע האדם, אלא לאיזו רמה רוחנית ההוא הגיע על 
פי הכוחות שהעניק לו הבורא. לא דורשים מאדם גשמי יותר ממה שמבקשים מאדם 
האיש  של  מהתמודדויותיו  בהכרח  שונות  הרוחני  האיש  של  והתמודדויותיו  רוחני, 
הגשמי. לעֵָׂשו היתה הכנה לגשמיות, הוא מסוגל היה להיות איש שדה מוצלח ולהיות 
צייד, ואין בבחירת דרך זו שום בעיה. לא נדרש ממנו לשבת באוהלה של תורה כל היום 
ולהיות "איש תם יושב אהלים". הדרישה היחידה ממנו היא שיסכים ויקבל על עצמו 
ללמוד את הערכים הרוחניים והמוסריים מן האנשים הרוחניים יותר. אסור לו להתערב 
ולהשפיע על קביעת הערכים, אלא עליו לקבל אותם מן האדם הרוחני, אדם שיש לו 

קשר עם אלוקים ויודע להבחין בין טוב לרע.
אך באמת, על אף שהדרישה מן האדם הגשמי אינה דרישה קשה, עדיין מרחפת מעליו 
הסכנה שעוצמתו הפיזית תהיה לו לרועץ, ותגרום לו להיכשל וללכת בדרך רעה. זוהי 
הסכנה אותה ממחיש רש"י בתיאורו את עֵָׂשו כעובר במעי אמו המנסה לצאת כשאמו 

עוברת מול בית עבודה זרה, המייצגת את חושיו הגסים ביותר של האדם.
לעומתו, יעקב מיועד מטבע ברייתו לרוחניות ולכן אך טבעי הוא שיישב כל ימיו בבית 
המדרש. אמנם גם הוא אינו יכול לבד לקיים אומה, כי אומה לא יכולה להיות מושתת 

רק על ידי רוחניות.



יא תולדות

 רש"י 
ן. גדול צער העיבור: ַוּתֹאֶמר ִאם־כֵּ

ה ָאנִֹכי. מתאוה ומתפללת על הריון )בראשית רבה פס"ג, ו, וכר' יצחק(: ה זֶּ ָלמָּ

הסבר הפירוש השני

לפי הפירוש השני יעקב ועֵָׂשו רבים ביניהם על נחלת שני עולמות - העולם הזה והעולם 
הבא, כלומר, בשום פנים ואופן אין הסכמה ביניהם שעֵָׂשו ישלוט בעולם הגשמי ויעקב 
בעולם הרוחני. יעקב אינו מעוניין רק ברוחניות אלא הוא רוצה גם לשלוט בעולם הפיזי, 
ואילו עֵָׂשו מעוניין בעיקר בהנאות העולם הזה, אך משוכנע שהוא גם מייצג עולם של 

ערכים ראויים.
למעשה המחלוקת ביניהם היא בשאלה מהי 'השלמות האנושית' שהאדם צריך לשאוף 
אליה. יעקב מבין כי היסוד לאישיותו השלמה של האדם הוא הכניעה לריבון העולמים. 
האדם השלם עושה רצון הא-ל ומתוך כך הוא פועל בעולם. עֵָׂשו לעומתו סבור שהיסוד 
לאישיות השלמה הוא השכל וההיגיון האנושי, ועל בני האדם מוטלת החובה לקבוע 
כללי התנהגות ומוסר על פי הבנתם. אין כאן חלוקה בין צדיק ורשע או בין רוחני וגשמי, 

אלא יש כאן גישה אחרת לחיים עצמם ולבסיס המקיים אותם.

 )עיון )המשך 

 ביאור 
ָאנִֹכי.  ה  זֶּ ה  ָלמָּ ן  ִאם־כֵּ ַוּתֹאֶמר 
בעקבות התרוצצות הבנים בקרבה מסיקה 
רבקה מסקנה ושואלת עליה שאלה: "אם 
כן", כלומר 'אם אכן כך הוא הדבר', "למה 
זה אנוכי"? מהי המסקנה שהבינה רבקה 

ומה פשר השאלה ששאלה?
בקרבה  הבנים  התרוצצות  רש"י:  מסביר 

והביאה  גדול  פיזי  צער  לרבקה  גרמה 
משמעות  כלומר,  לה'.  לתפילה  אותה 
צער  אם  רבקה,  ותאמר  היא:  הפסוק 
צריך  הקב"ה  כך  כל  גדול  שלי  העיבור 
זה  שאין  הבינה  רבקה  לעזרתי.  לבוא 
עליה  לקיימו  ברצונה  ואם  רגיל  הריון 
להמשיך ולהתפלל לקב"ה שישמור עליו.

 עיון 
ה ָאנִֹכי. רבקה סובלת בזמן ההריון סבל גופני קשה מאוד,  ה זֶּ ן ָלמָּ ַוּתֹאֶמר ִאם־כֵּ
את  לנו  להשמיע  כדי  רק  גדול  כה  צער  אמנו  לרבקה  לה  נגרם  מדוע  תמוה:  והדבר 

הנבואה שתתגלה לה בעניינו )להלן בהמשך הפסוק(?
נראה שהריונה של רבקה הוא ביטוי לקושי האמיתי ביצירת עם ישראל. גם יצחק נולד 
עניין  אינן  ישראל  ולידתו של עם  הבנו שהורתו  אז  וכבר  זקנים מאוד,  להורים  בנס, 
בעולם  יצחק  דרכו של  לנו שלממשיכי  בהריונה של רבקה מגלה  כלל. הקושי  טבעי 
לא יהיו חיים קלים בעולם הזה, וזכויותיהם הבסיסיות והלגיטימיות לחיים בעולם הזה 
יעמדו תמיד למבחן. לא רק יצירת ישראל החלה בנס, אלא גם קיומו בעולם הוא ניסי, 
כי יחד עמו ממש נוצרה ישות המתחרה לו, הן בגשמיות והן ברוחניות. היריבות בין 



בראשית יב

 רש"י 
ֶלְך ִלְדרֹׁש. לבית מדרשו של שם )בראשית רבה שם(: ַותֵּ

ִלְדרֹׁש ֶאת־ה'. שיגיד לה מה תהא בסופה:

 ביאור 
אלמלא  ֶאת־ה'.  ִלְדֹרׁש  ֶלְך  ַותֵּ
היינו  רש"י  של  המאירים  דבריו 
לה'  להתפלל  הלכה  שרבקה  מבינים 
עניין  את  לה  שיסביר  ממנו  ולבקש 
כך  על  נתמה  ואל  הזה,  הקשה  ההריון 
לגילוי  וזכו  נביאות  שהרי האמהות היו 
כך,  מפרש  אינו  רש"י  אמנם  שכינה.12 

הלכה  שהיא  מדגיש  שהפסוק  משום 
לדרוש את ה', ואילו כוונת הכתוב היתה 
היה  צריך  ביחידות  שהתפללה  לומר 
לומר 'ותדרוש את ה''. לכן מסביר רש"י 
המדרש  בית  אל  והלכה  קמה  שרבקה 
לה  שיסבירו  מנת  על  הדור,  גדולי  של 

מה פשר הסבל הגדול הזה.

 עיון 

שתי תפיסות-העולם השונות כל כך זו מזו אינה מקרית אלא מהותית ושורשית, שהרי 
גידול. משום כך פיתרון הסכסוך  וגדלו באותו בית  יחד לאותם הורים,  נולדו  שניהם 
שנות  כל  פני  על  ומתמשך  איטי  יהיה  והבירור  מהר,  להופיע  יוכל  לא  הזה  המהותי 

ההיסטוריה.

ועיין רמב"ן שפירש מעין זה, וחלק על רש"י.. 12

 )עיון )המשך 

ֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת־ה'. מדוע נקראת פנייה לגדול הדור כדרישה את ה'? ַותֵּ
מדברי המדרש רבה כאן אנו לומדים יסוד חשוב, וכך נאמר שם: 'אלא ללמדך שכל מי 
שהוא מקביל פני זקן )=צדיק( כמקביל פני שכינה'. הצדיק הוא המייצג את רצון ה' 

בעולם, ופנייה אליו היא כפנייה אל ה'.



יג תולדות

ֵרין  ּתְ ַלה  ְיָי  ַוֲאַמר  כג 

ין  ְוַתְרּתֵ ְמַעִכי  ּבִ ַעְמִמין 
ן,  ְרׁשָ ִיְתּפָ ַעִכי  ִמּמְ ַמְלְכָון 
ף  ּקַ ּתַ ּתִ ְלכּו  ִמּמַ ּוַמְלכּו 
ִלְזֵעיָרא: ֲעַבד  ּתַ ִיׁשְ א   ְוַרּבָ

אונקלוס

י  ֵנ֤ ׁשְ ּה  ָל֗ ה  ְיהָו֜ אֶמר  ַויֹּ֨ כג 

ים  ְלֻאּמִ֔ י  ֵנ֣ ּוׁשְ ְך  ִבְטֵנ֔ ּבְ ֹגִיי֙ם 
ם  ִמְלֹא֣ ּוְלֹא֙ם  דּו  ֵר֑ ִיּפָ ִיְך  ַע֖ ִמּמֵ
יר׃  ָצִעֽ ד  ֲעֹב֥ ַיֽ ב  ְוַר֖ ץ   יֱֶֽאָמ֔

)כג( ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה. על ידי שליח, לֵשם נאמר ברוח הקודש והוא אמר לה 
)עיין בראשית רבה פס"ג, ז(:

 רש"י 

 ביאור 
רש"י  ופירש  הואיל  ָלּה.  ה'  ַוּיֹאֶמר 
לדרוש  "ותלך  המילים  את  לעיל(  )בפסוק 
שיגלה  הצדיק  ֵשם  אל  כפנייה  ה'"  את 

לה מה יהיה בסופה, מסתבר לומר כי אף 
ולא  הצדיק  דרך  אליה  הגיעה  התשובה 

באופן ישיר.13

 עיון 
ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה. יש להבין מדוע לא זכתה רבקה עצמה להתגלות זו? מדוע היא נזקקת 
לקבל את דבר ה' בעניינה דווקא על ידי שליח? הרי אמותינו היו נביאות מכוח עצמן! 
כבר לימדנו רש"י ששרה היתה גדולה מאברהם בנביאות, ומשום כך אמר אליו ה' "כל 

אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" )לעיל כא, יב, וברש"י שם(!
אכן, אין להכחיש שתפקידן של האמהות כולן היה תפקיד מעשי ופעיל, ואף הן פעלו 
ואצל פרעה בשותפות מלאה עם  ביותר. שרה פעלה אצל אבימלך  פעולות חשובות 
אברהם, שרה היא זו שהחליטה על גירוש הגר וישמעאל; רבקה פעלה בנחישות לכך 
ויזכה בברכותיו של יצחק; רחל יזמה את גנבת התרפים אשר לאביה;  ייכנס  שיעקב 
רחל ולאה שותפות מלאות להחלטה לעזוב את בית לבן ולברוח. אם כן האמהות אינן 
פאסיביות אלא פועלות במרץ לצד האבות במילוי תפקידם בעולם. אך עם כל זאת מכל 
מקום עדיין האבות הם הם הנושאים את התפקיד והאחראים עליו, ויוזמת הנשים אינה 

אלא כדי לסייע לבעליהן להשיג את אשר צריכים הם להשיג.
קרוב משפחה ממש, שהרי אברהם  הוא  זר,  אינו אדם  לזכור שֵשם הצדיק  יש  עוד 
אבינו הוא מצאצאיו הישירים.14 שם נושא את הייעוד האלוקי והערכים שניתנו לאדם 
הראשון, ושעברו מדור לדור עד נח, ואחר כך התגלו אצל אברהם.15 השאלה מה יעלה.

עיין במדרש רבה שם.. 13

אברהם בן תרח בן נחור הוא דור תשיעי לשם בן נח, ראה לעיל פרק יא.. 14

וכפי שמכנה זאת ריה"ל בספר הכוזרי 'העניין האלוקי'.. 15





בראשית יד

 רש"י 
ִבְטֵנְך. "ֵגיים" כתיב, אלו אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם  ֵני גִֹיים בְּ ׁשְ
לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים )ברכות נז ע"ב; עבודה 

זרה יא ע"א(:

ים. אין לאום אלא מלכות )תרגום אונקלוס; עבודה זרה ב ע"ב(: ֵני ְלֻאמִּ ּוׁשְ

 ביאור 
המקרא  בנוסח  ִבְטֵנְך.  בְּ גִֹיים  ֵני  ׁשְ
נכתב "גיים", ואפשר לקרוא את המילה 
אנשים  כלומר  'גאים',  כמו  שתישמע 
זה  פסוק  דרשו  חז"ל  וחשובים.  רמים 
על שני דמויות ידועות שחיו בדור אחד, 
רבי ואנטונינוס, שהיו המנהיגים של שתי 
האומות. רבי, הלא הוא רבי יהודה הנשיא, 
את  שערך  והוא  ישראל  עם  את  הנהיג 
התנאים.  תקופת  את  שחתמה  המשנה 
גדול;  ובעל צדקה  היה עשיר מאוד  רבי 
שלט  רומא,  קיסר  אנטונינוס  לעומתו 
והיה מלך  באותו הדור על ארץ ישראל, 
היו  לשניהם  שם.  היהודים  כלפי  טוב 
יחסים אישיים טובים מאוד, כפי שחז"ל 
מספרים בכמה מקומות, ואנטונינוס אף 

הגן על מפעלו של רבי.
בכך  התבטא  שניהם  של  הגדול  עושרם 
השנה  ימות  בכל  לאכול  היו  שיכולים 

מאותם  גם  והירקות,  הפירות  סוגי  מכל 
ידי  על  העונה,  באותה  שכיחים  שאינם 
אחרים  ממקומות  אותם  מייבאים  שהיו 
ומארצות אחרות בממלכת רומי הגדולה. 
צנון הוא ירק הגדל בקיץ ואילו חזרת היא 

ירק הגדל בחורף.
ילדיה  את  כינה  הפסוק  ים.  ְלֻאמִּ ֵני  ּוׁשְ
ושני  גויים...  "שני  במילים  רבקה  של 
לבין  גויים  בין  ההבדל  מהו  לאומים", 

לאומים?
כלומר  עם,  היינו  ש'גוי'  רש"י  מסביר 
משותף  מכנה  בעלי  אנשים  של  קבוצה 
של מוצא, תרבות ושפה, אשר חיים בדרך 
בהכרח  אינם  אך  אחד  במקום  יחד  כלל 
היינו  'לאום'  זאת  לעומת  עצמאים; 
שמנהיגיו  דומיננטי  עם  כלומר  מלכות, 
ועל  עמם  על  אקטיבי  באופן  שולטים 

עמים אחרים בשטחים נרחבים.

 עיון 
השותפות  להיראות  היתה  יכולה  שכך  כאן  לנו  רומזים  חז"ל  ִבְטֵנְך.  בְּ גִֹיים  ֵני  ׁשְ
האידיאלית בין עֵָׂשו ובין יעקב - חיים בשלום זה עם זה, ללא מלחמות וללא מריבות, 
כשהמנהיג האדומי מגן ותומך במנהיג היהודי. מציאות של ספרא בצד סייפא בשני 
העמים, כך שההגנה של הגוי מאפשרת ליהודי להמשיך ולכתוב את חכמת התורה. אילו 

 )עיון )המשך 
ולכן הוא הצדיק שזוכה  ויצחק הוא בהחלט שייך גם לֵשם,  זרעו של אברהם  בגורל 

להעביר את המסר האלוקי בעניין משמעות הלידה ההולכת ומתקרבת.



טו תולדות

מעין זה מצאנו במדרש )במדבר רבה פ"א, ג(: 'אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם, . 16

קסטריות היו מקיפים אותו כדי לשומרו, שהיה יפה להם יותר משל ישראל'.

 רש"י 
ֵרדּו. מן המעיים הם נפרדים, זה לרשעו וזה לתומו: ַעִיְך ִיפָּ ִממֵּ

 ביאור 
הנפש  תכונות  כלומר,  ֵרדּו.  ִיפָּ ַעִיְך  ִממֵּ
היו  טבועות  ועֵָׂשו  יעקב  של  המנוגדות 

בהם בעצם אישיותם מרגע לידתם, ואין 
אלה תכונות שנרכשו עם הזמן.

 עיון 

זכה עֵָׂשו להבין שכוחו הגשמי אינו התכלית, אלא כוחו הוא אמצעי לקיים את עולם 
הערכים אותו מייצג יעקב, יכולים היו יחד לתקן עולם במלכות ש-די.16

היהודי.  לעם  בהקשר  "לאום"  המושג  הראשונה  בפעם  מופיע  כאן  ים.  ְלֻאמִּ ֵני  ּוׁשְ
מכאן אנו למדים באופן מובהק שהיהדות איננה רק דת, ואינה תלויה רק בקבלת מצוות 
התורה, אלא היהדות היא "לאום", היא אומה שלמה על כל מערכות חייה. אין לצמצם 
את היהדות בתחום קיום המצוות בלבד, והמתבונן והמעיין ייווכח כי ההלכה היהודית 
מקיפה  תשתית  מציעה  ההלכה  אלא  חייו,  באורח  הפרט  את  להנהיג  רק  עניינה  אין 

להקמת חברה ומדינה המושתתות על ערכים מוסריים ורצון ה'.

 )עיון )המשך 

ֵרדּו. כבר עסקנו לעיל )בפסוק כב( בשאלת הבחירה החופשית, וכיצד נקבע  ַעִיְך ִיפָּ ִממֵּ
החופשית  הסברנו שם שהבחירה  רשע.  יהיה  ומי  צדיק  יהיה  מי  הלידה  כבר בשעת 
ישנה הכנה טבעית בתכונות האדם  של האדם מעולם אינה נשללת, אך מכל מקום 
הטבועות בו, והן הקובעות האם במהלך חייו אדם זה יהיה קרוב יותר לרוחניות וינטה 
אחריה, או שמא יהיה קרוב יותר לצד החומר שבו וינטה לגשמיות וארציות. תכונותיו 
הטבעיות של יעקב הקלו עליו לבחור ולהיות עובד ה', ואילו תכונותיו הטבעיות של 
עֵָׂשו עלולות להכשיל אותו ולהביאו למעשי רשע. הרצון האלוקי הוא ששתי אומות 
אלה תדענה לעבוד יחד, כל אחת בתפקידה, וכך יגיעו אל השלמות, וזהו מה שנאמר 
להלן בסוף הפסוק: "ורב יעבוד צעיר", כלומר החזק ישרת את הרוחני. אמנם, כאמור 
לעיל, אין הכוונה היא לחַלק את התפקידים ולתת ליעקב את התפקיד הרוחני בלבד 
ולעֵָׂשו את התפקיד הגשמי בלבד, כי בכך יחטאו למטרה למענה נבראו ולא יקיימו את 
רצון ה'. כל אומה בעולם הזה צריכה לעמוד ולהתקיים בפני עצמה, ולבנות בה את שני 
המימדים - הן את המימד החברתי החומרי, והן את המימד המוסרי הרוחני. התקוה של 
העולם היא ששתי אומות אלה יעבדו במשותף, וכפי שנאמר לעיל 'שני גויים בבטנך - 
אלה אנטונינוס ורבי', שאנטונינוס הגן על רבי וכך זכה רבי והצליח לכתוב את המשנה. 



בראשית טז

 רש"י 
ְלָאה  ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ. לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל, וכן הוא אומר "ִאמָּ
ָהֳחָרָבה" )יחזקאל כו, ב(, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים )מגילה 

ו ע"א(:

 ביאור 

 עיון 

ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ. לא תהיה עדיפות ברורה 
תהיה  ותמיד  רעהו,  על  אחד  ללאום 
כך  ומתוך  הלאומים,  שני  בין  תחרות 
כל  אלא  יחד  שניהם  יצליחו  לא  לעולם 
זה  והאומץ  הכוח  את  יקבל  מהם  אחד 
מזה, וכשאחד יקום השני יפול, ולהיפך.17
צור,  מלכות  על  מסופר  יחזקאל  בנביא 

שהיתה בצפונה של ארץ ישראל, ורצתה 
להסב  כדי  ירושלים  שתיחרב  מאוד  עד 
אליה את המסחר שהיה מגיע לירושלים. 
אני  אתמלא  כלומר  החרבה",  "אמלאה 
צרות  בעקבות  ירושלים.  של  מחורבנה 
חורבנה  את  שם  הנביא  מנבא  זאת  עין 

של צור.18

כמובן שהצלחה כזאת היא אתגר גדול מאוד, שהרי תכונותיהן של אומות אלה שונות 
כל כך, ואם חלילה לא יעמדו באתגר אזי עתידים הם להגיע למצב של "ולאום מלאום 

יאמץ", בלא שיתוף פעולה כלל, וכפי שיבאר רש"י להלן.

נראה שפירוש זה מסביר את המ"ם של "מלאום" לא כמ"ם היתרון - לאום זה יאמץ יותר מלאום אחר, אלא . 17

כמ"ם היחס - לאום זה יאמץ מתוך לאום אחר )על פי המזרחי(, ואולי אפשר לפרש כמ"ם הסיבה - לאום זה 

יאמץ בשל הלאום האחר, כמו בפסוק "מדעתי כי קשה אתה" )ישעיהו מח, ד(, וראה רש"י שם.

אמרו במדרש )בראשית רבה פס"א, ז, ועוד( כי בכל מקום במקרא בו נאמר צור בכתיב חסר הכוונה למלכות . 18

אדום, וביחזקאל שם נאמר פרק זה על צור בכתיב חסר, וכנראה לכן דרשו חז"ל ורש"י מפסוק זה לעניין 

מלכות אדום.

 )עיון )המשך 

תחרות  תהיה  צעיר"  יעבוד  "רב  של  השלב  עד  כי  מנבא  הפסוק  ֶיֱאָמץ.  ִמְלאֹם 
ממושכת בין שתי המלכויות, והן לא תצלחנה להתאחד ולהגשים את הייעוד האלוקי.



יז תולדות

ִלימּו יֹוַמָהא ְלֵמיַלד,  כד ּוׁשְ

ְמַעָהא:  ּבִ יֹוִמין  ּתְ ְוָהא 

אונקלוס

ֶדת  ָלֶל֑ יָה  ָיֶמ֖ ְמְל֥אּו  ַויִּ כד 

ִבְטָנּֽה׃  ּבְ ם  תֹוִמ֖ ֥ה   ְוִהּנֵ

 רש"י 
ְמְלאּו ָיֶמיָה. אבל בתמר כתיב "ויהי בעת לדתה" )להלן לח, כז(, שלא  )כד( ]ַויִּ

מלאו ימיה, כי לשבעה חדשים ילדתם:[
ה תוִֹמם. חסר, ובתמר "תאומים" )שם( מלא, לפי ששניהם צדיקים, אבל  ְוִהנֵּ

כאן אחד צדיק ואחד רשע )בראשית רבה פס"ג, ח(:
 ביאור 

ה תוִֹמם. מצאנו  ְמְלאּו ָיֶמיָה... ְוִהנֵּ ַויִּ
אישה  על  בראשית  בספר  דומה  פסוק 
שילדה תאומים - בתמר שהרתה ליהודה 
תאומים  והנה  לדתה  בעת  "ויהי  נאמר: 
הפסוקים  את  מנסחת  התורה  בבטנה". 
כדי  זאת  עשתה  ובודאי  דומה,  באופן 
שני  ישנם  מקום  מכל  אך  להשוותם, 
נאמר  כאן  א(  הפסוקים:  בין  שינויים 
"ויהי  נאמר  ושם  ללדת"  ימיה  "וימלאו 
בעת לדתה". ב( כאן נאמר "תֹוִמם" ושם 

נאמר "תאומים".
רש"י מסביר את פשר השינויים:

הריונה,  ימי  כל  את  השלימה  רבקה  א( 

ולכן נאמר בה "וימלאו ימיה", ואילו תמר 
ולכן  השביעי,  בחודש  זמנה,  טרם  ילדה 

נאמר בה "ויהי בעת לדתה".
"תומם"  בין  משמעות  הבדל  אין  ב( 
טעות  כאן  אין  ובודאי  ל"תאומים", 
לנו  רומזת  זה  בשינוי  אלא  סופר, 
בין  מהותי  להבדל  לב  לשים  התורה 
תמר  אצל   - אלה  תאומים  זוגות  שני 
הם "תאומים" שלמים, שניהם צדיקים 
עם  של  השושלת  את  הממשיכים 
התאומים  רבקה  אצל  ואילו  ישראל, 
חסרים, "תֹוִמם", ורק אחד מהם ימשיך 

את שושלת האבות.

 עיון 
ה תוִֹמם. דברי רש"י אלה צריכים הסבר, שהרי מדוע חשוב לנו  ְמְלאּו ָיֶמיָה... ְוִהנֵּ ַויִּ
לדעת אם הלידה היתה בחודש השביעי או בתום ימי ההריון, וכן מדוע צריך להדגיש 

שבניה של רבקה אינם שווים בצִדקותם, ואילו בניה של תמר שניהם צדיקים?
אך באמת בדברי רש"י אלה חבוי יסוד חשוב להבנת תפקידו של עם ישראל בעולם.
בעם ישראל פועלים שתי כוחות במקביל - כוח 'הישראלי' המברר את הטוב מן הרע, 
וכוח 'המשיח' המאחד את הכל. שתי כוחות אלה נראים כסותרים ויש להבחין ביניהם.
הנה מובא במדרש )בראשית רבה פ"א, ד, ועוד( כי עוד לפני בריאת העולם עלו במחשבה 
כוח  שונים.  כוחות  שני  שונים,  עניינים  שני  אלו  כלומר  ומשיח,  ישראל  להיבראות 
של  תפקידו  ישראל.  עם  באמצעות  בעולם  שמתגלה  האלוקי  האור  היינו  'ישראל' 



בראשית יח

 )עיון )המשך 
ישראל הוא לייצר אומה המכירה את ה', ולשם כך היא מבדילה בין צדיק לרשע, בין 
אור לחושך, בין ישראל לעמים. יצירת 'ישראל' נעשית על ידי הפרדות ובירורים, וכדי 
להתקיים ולהתקדם בעולם צריך 'ישראל' לדחות את כל אותם הכוחות שאינם ראויים 
ואינם משמשים את הטוב בעולם. כך היה לאורך כל ההיסטוריה: לאדם הראשון היו 
שני בנים, שת וקין, שת הוליד את נח ואילו זרע קין הביא את העולם לחורבנו ונדחה. 
והקים  הוא שנטל את התפקיד הקדוש, התבודד  ֵשם  רק  אך  בנים,  היו שלשה  לנח 
להיפרד  שנצטווה  אברהם  שנולד  עד  דרכו,  את  המשיך  ֵשם(  של  )נינו  עֵבֵר  ישיבה, 
יצחק  בין  גם מלוט, אברהם הפריד  נפרד אברהם  בני משפחתו. בהמשך  ולעזוב את 
וישמעאל, וגם יעקב צריך להיפרד מעֵָׂשו. לעומת זאת כוח 'משיח' עניינו לאחד את 
הכל, להציל את כולם ולהכניסם תחת כנפי השכינה. כוח 'משיח' עתיד לקחת את הרע 

עצמו, לנתב אותו ולהשתמש בו לטוב.
רבקה נבחרה להוציא מיצחק את הטוב ולבודד את הרע. יש לה בבטנה תאומים, אך אלו 
שני בנים שונים במהותם, כל אחד מהם מייצג דרך שונה, והם רבים זה עם זה. הריונה 
ואיטי, שהתחיל מאדם הראשון  הארוך והמלא מלמד כי מדובר בתהליך בירור ארוך 
ואילך  ומכאן  רע,  וזרע  טוב  זרע  בין  האחרון  הבירור  זהו  להסתיים.  אמור  הוא  וכאן 
'מיטתו של יעקב שלמה' ללא זרע פסול. בני יעקב יצטרכו לשמור על זהותם מפני כל 

המתקיפים אותם לאורך כל ההיסטוריה.
תמר נמצאת בשלב אחר של השושלת, בו כבר אין צורך לברר בין צדיק ובין רשע. היא 
נושאת ברחמה את בניו של יהודה, שמהם תצא מלכות בית דוד, ומהם ייצא המשיח. 
משום כך הריונה הוא קצר. פרץ, אבי המלכות ואבי המשיח, אינו רב עם זרח אחיו. מלך 
ישראל תפקידו לאחד בין השבטים ולמלוך עליהם מתוך הסכמה. לאחר מכן תפקידו 
ותכלית  המלך,  שלמה  שעשה  כפי  שסביבו,  האומות  עם  טובים  יחסים  לקיים  הוא 
תפקידו היא להביא את כל האומות להכיר במלכותו של ה' יתברך, תפקידו של מלך 

המשיח.



יט תולדות

ָסמֹוק  ַקְדָמָאה  ּוְנַפק  כה 

ְסַער,  ּדִ ְגִלים  ּכִ יּה  ּלֵ ּכֻ
ו:  ֵעׂשָ ֵמיּה  ׁשְ  ּוְקרֹו 

ֹו  ּל֖ ּכֻ י  ַאְדמֹוִנ֔ ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ א  ַויֵֵּצ֤ כה 

ו׃  ֽ ֖מֹו ֵעׂשָ ְקְר֥אּו ׁשְ ר ַויִּ ָע֑ ֶרת ׂשֵ ֣ ַאּדֶ  ּכְ

אונקלוס

 רש"י 
)כה( ַאְדמוִֹני. סימן הוא שיהא שופך דמים )בראשית רבה פס"ג, ח(:

ָער. מלא שער כטלית של צמר המלאה שער. פלוקייד"א  ׂשֵ ֶרת  ַאדֶּ כְּ ּלוֹ  כֻּ
]אריג צמר[ בלע"ז:

ונגמר בשערו כבן  כן, לפי שהיה נעשה  ו. הכל קראו לו  ֵעׂשָ מוֹ  ׁשְ ְקְראּו  ַויִּ
שנים הרבה:

 ביאור 
מה  לדעת  לנו  חשוב  מדוע  ַאְדמֹוִני. 
היה צבע עורו של עֵָׂשו? זהו לכאורה 
ציינה  התורה  ודאי  אלא  שולי!  פרט 
זאת כדי שנלמד מכאן על מידותיו ועל 

תכונותיו המּולדות של עֵָׂשו.
היא  "אדרת"  ָער.  ׂשֵ ֶרת  ַאדֶּ כְּ ּלֹו  כֻּ
מעיל העשוי צמר, הנראה כפקעות של 
שיער. בדרך כלל עורו של תינוק שנולד 
הוא רך וחלק, אך לא כן היה עֵָׂשו. כל 

גופו היה מלא שיער בצפיפות.
אותם  מיהם  ו.  ֵעׂשָ מֹו  ׁשְ ְקְראּו  ַויִּ
הנה  בשמו?  לעֵָׂשו  שקראו  רבים 
הבא(  )בפסוק  להלן  נאמר  יעקב  אצל 
יחיד!  בלשון  יעקב",  שמו  "ויקרא 
אותו  שראה  מי  שכל  רש"י  מסביר 
עֵָׂשו  של  מראהו  כלומר  כך,  לו  קרא 
ֵשם  לו  לתת  מתבקש  והיה  חריג  היה 

שיבטא זאת.

 עיון 
ַאְדמוִֹני. המדרש כאן מציין שגם על דוד המלך נאמר שהיה "אדמוני" )שמו"א טז, יב(, 
ואם כן אין בתכונה זו רק עניין שלילי. אדרבה, 'אדמוניות' זו עניינה עוצמה, עוצמה 
הנדרשת להנהיג עם. לעֵָׂשו היתה את תכונת העוצמה אך הוא לא השכיל לנהוג בה 
בתבונה. אילו היה עֵָׂשו משתף פעולה עם יעקב אחיו ומנצל את עוצמתו למטרותיהם 
את  לשלב  הצליח  דוד  לעומתו  המלך.  כדוד  הוא  אף  להיות  היה  יכול  המשותפות, 
'אדמוניותו' עם ערכים רוחניים גבוהים, והשתמש בעוצמתו זו כדי לקרב את העולם 

אל ייעודו.

נולד כשהוא מלא בשיער  יכולים ללמוד מכך שעֵָׂשו  מה אנו  ָער.  ׂשֵ ֶרת  ַאדֶּ כְּ ּלוֹ  כֻּ
ונראה כאדם מבוגר?

יתכן וטמון כאן אחד ההבדלים בין צדיק ורשע. הצדיק מרגיש כל הזמן שהוא חסר 



בראשית כ

ֲאחּוִהי  ְנַפק  ין  ּכֵ ּוָבַתר  כו 

ִעְקָבא  ּבְ ֲאִחיָדא  ִויֵדיּה 
ֵמיּה  ׁשְ ּוְקָרא  ו  ֵעׂשָ ּדְ
ין  ּתִ ׁשִ ר  ּבַ ְוִיְצָחק  ַיֲעקֹוב, 
ָיְתהֹון: ְיֵליַדת  ד  ּכַ ִנין,   ׁשְ

ְוָי֤דֹו  יו  ָאִח֗ א  ָיָצ֣ ן  ֲחֵרי־ֵכ֞ ְוַאֽ כו 
א  ְקָר֥ ַויִּ ו  ֵעׂשָ֔ ב  ֲעֵק֣ ֽ ּבַ זֶ֙ת  ֹאֶח֨
ן־ ּבֶ ק  ְוִיְצָח֛ ב  ֲעֹק֑ ַיֽ ֖מֹו  ׁשְ
ם׃ ֹאָתֽ ֶדת  ֶל֥ ּבְ ה  ָנ֖ ׁשָ ים  ֥ ִ ּשׁ  ׁשִ

אונקלוס

 )עיון )המשך 

 רש"י 
וגו'. שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו:  ָאִחיו  ָיָצא  ]ְוַאֲחֵרי־ֵכן  )כו( 
השניה,  מן  וֵעָשׂו  ראשונה  מטיפה  נוצר  יעקב  לעכבו,  בו  אוחז  היה  בדין 
צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, תן לה שתי אבנים זו אחר זו, הנכנסת 
ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה תצא ראשונה, נמצא ֵעָשׂו הנוצר 
באחרונה יצא ראשון, ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרון, ויעקב בא לעכבו 
שיהא ראשון ללידה כראשון ליצירה, ויפטור את רחמה, ויטול את הבכורה 

מן הדין )עיין בראשית רבה פס"ג, ח(:[

ומבקש להתעלות ולהשלים את עצמו, לעומתו הרשע מחשיב את עצמו כמושלם.

ו. קריאת שמו של עֵָׂשו על ידי 'הכל' מבטאת שעֵָׂשו שייך לעולם  מוֹ ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ַויִּ
החיצוני ולא לבית הוריו. התורה מבטאת כאן ברמז את התפיסה השגויה של ההמון 
המגדירה את האדם רק על פי מראהו החיצוני, תוך התעלמות גמורה מעולמו הרוחני-
הבינו שערך  לא  אך  כגבר,  ומפותח  גדול  תינוק שנולד  לראות  התפעלו  כולם  פנימי. 

האדם אינו נמדד על פי עוצמתו הפיזי.
וראה מה שכתבנו להלן פסוק כו, ד"ה ויקרא שמו יעקב.

 ביאור 

ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ָאִחיו. פירוש זה מבאר 
עֵָׂשו  את  לעכב  לנכון  יעקב  ראה  מדוע 
הבכור  הוא  יעקב  כי  ומסביר  ביציאתו, 
ליצירה ולכן רצה גם להיות הבכור ללידה.
הביטוי 'מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו' 
צריך ביאור, כי אם זהו 'מדרש אגדה' הרי 
של  'פשוטו  זהו  ואם  כ'פשוטו',  איננו 

אגדה'.  'מדרש  זה  אין  ממילא  מקרא' 
נראה לומר שפירוש זה הוא ודאי אגדה, 
כי ההשוואה בין כניסת הזרע אל הרחם 
אינה  ודאי  לשפופרת  אבנים  להכנסת 
מקום  מכל  אך  המציאות,  את  תואמת 
פירוש זה יכול להיחשב כ'פשט הפסוק' 
משום שהוא מתמודד עם השאלה מדוע 
חשוב לתורה לספר על כך שיעקב אחז 



כא תולדות

 רש"י 
ונוטלה  עומד  זה מספיק לגמור מלכותו עד שזה  ו. סימן שאין  ֵעׂשָ ֲעֵקב  בַּ

הימנו )ראה בראשית רבה פס"ג, ט(:
מוֹ ַיֲעקֹב. הקדוש ברוך הוא )תנחומא שמות ד(. ְקָרא ׁשְ ַויִּ
דבר אחר, אביו קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב:

 )עיון )על העמוד הקודם 
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ָאִחיו. מה מסמלת אחיזתו של יעקב בעקב עֵָׂשו? דברי אגדה אלה 
להתבונן  אותנו  ומלמדים  הפרשה,  של  הפנימי  הרובד  את  לנו  מגלים  רש"י  שהביא 
ולהבחין בין המציאות החיצונית הנראית לעין ובין האמת הפנימית. 'בכור הבנים' הוא 
הבן הראשון ועליו מוטלת האחריות להמשיך את פועלו של האב, אך אם אין הוא ראוי 
לתפקיד זה ואינו יכול לבצעו אזי אין הוא בכור אמיתי, והתואר אותו הוא נושא איבד 
זה  כל תוכן. האגדה מלמדת אותנו שהבכור האמיתי מצד נאמנותו לערכי אביו הרי 

יעקב, ולמעשה ראוי היה יותר שעקב יהיה גם הבכור הרשמי.

 ביאור 
בעקב עֵָׂשו.

ו. אחיזת העקב מסמלת את  ֲעֵקב ֵעׂשָ בַּ
ההיסטוריה.  לאורך  בין האחים  התחרות 
כשם שהאחים באו לעולם בהמשך אחד 
בעניין  יהיה  גם  כך  הפסק,  שום  ללא 
כהמשך  תתחיל  יעקב  ומלכות  מלכותם, 

ישיר למלכות עֵָׂשו.
מוֹ ַיֲעקֹב. את שמו של עֵָׂשו  ְקָרא ׁשְ ַויִּ
)לעיל  "ויקראו שמו עֵָׂשו"  קראו רבים - 

פסוק כה( - ואילו את שמו של יעקב קרא 
זה  מיהו  יעקב".  שמו  "ויקרא   - יחיד 

אשר קרא את שמו של יעקב?
רש"י מציע שני הסברים:

יחידו של עולם,  פירוש ראשון: הקב"ה, 
כן  נכתב  לא  יעקב.  של  שמו  את  קרא 

בפירוש כי ה' הוא נסתר ונעלם.
פירוש שני: יצחק אביו קרא את שמו של 
יעקב, ולא נכתב כן בפירוש כי כך מקובל 

 עיון 
מוֹ ַיֲעקֹב. מפרשים רבים פירשו על דרך הפשט ש"ויקראו שמו עֵָׂשו" היינו  ְקָרא ׁשְ ַויִּ
אביו ואמו, ואילו "ויקרא שמו יעקב" היינו יצחק לבדו. רש"י לא פירש כן משום ששינוי 

זה אינו מובן, שהרי מדוע יהיה הבדל בין שני הבנים בעניין זה?
רש"י העדיף לפרש שעֵָׂשו נקרא כך על ידי כולם, על ידי כל מי שראה אותו, ואילו יעקב 
נקרא כך על ידי הקב"ה או על ידי יצחק אביו. בכך מדגיש רש"י את ההבדל התהומי בין 
יעקב לעֵָׂשו - עֵָׂשו נקרא על שם חיצוניותו ואילו יעקב נקרא על שם פנימיותו, פנימיות 

שרק הסתכלות פנימית של הקב"ה או של אביו הצדיק יכולה היתה להבחין בה.
על דרך הפשט יש ראיה וקושיא לכל אחד מן הפירושים: קשה לקבל ששמו של יעקב 



בראשית כב

 רש"י 
שנה  עשרה  בת שלש  שנעשית  עד  משנשאה  שנים  עשר  ָנה.  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ן־ׁשִ בֶּ
וראויה להריון, ועשר שנים הללו צפה והמתין לה כמו שעשה אביו לשרה, 
כיון שלא נתעברה ידע שהיא עקרה והתפלל עליה. ושפחה לא רצה לישא, 

לפי שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה:

 )עיון )המשך 
ניתן בפועל על ידי הקב"ה, שהרי לא נאמר ליצחק כן בפירוש, כמו שנאמר לאברהם 
לקרוא לבנו בשם יצחק )לעיל יז, יט(. מאידך, אילו נושא הפסוק הוא 'יצחק' לא היה צריך 

לומר בסמוך "ויצחק בן ששים שנה", די היה לומר 'והוא בן ששים שנה'!19
על כן נראה שבאמת אין סתירה בין שני הפירושים, ואמנם יצחק הוא אשר קרא לבנו 

בשם יעקב, אך ודאי עשה זאת בזכות רוח אלוקים ששרתה עליו.

 ביאור 
שהאב הוא הקורא בשמו של בנו.

לנו  סיפרה  התורה  ָנה.  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ן־ׁשִ בֶּ
עקרה  היתה  שרבקה  כא(  )פסוק  לעיל 
ידענו  לא  אך  לה',  עליה  התפלל  ויצחק 
ילדים.  ללא  עליהם  עברו  שנים  כמה 
כאן מגלה לנו התורה שהיו אלה עשרים 
שנה שעברו מאז נשא יצחק את רבקה 
כשהיה  אותה  נשא  )שהרי  שילדה  עד 
בן ארבעים שנה )לעיל פסוק כ((. מסתבר 
כשהתפלל,  מייד  נענה  שיצחק  לומר 
עד  שנה  עשרים  המתין  מדוע  כן  ואם 
כאן  מתמודד  זו  שאלה  עם  שהתפלל? 

רש"י.
למדנו לעיל )רש"י פסוק כ( שרבקה היתה 
ליצחק.  כשנישאה  שנים  שלש  בת 
להיכנס  יכולה  אינה  שלש  בת  תינוקת 
להריון אלא רק בגיל שלש עשרה, ואם 

כלל  נחשבות  אינן  אלה  שנים  עשר  כן 
למדנו  אבינו  מאברהם  עקרּות.  כשנות 
שאינה  אישה  שנים  עשר  אחרי  שרק 
יולדת נחשבת עקרה, שהרי לאחר עשר 
שנים שחי אברהם עם שרה בארץ כנען 
לאישה.20  הגר  שפחתו  את  לקח  הוא 
והמתין  יצחק אבינו למד זאת מאברהם 
לרבקה אשתו עשר שנים שתלד, וכשלא 
ילדה הבין שהיא עקרה ולכן התפלל לה', 

ונענה מייד.
אך אם כן, מדוע לא נהג יצחק כאברהם 
ולא  בנו(  יעקב  אף  שינהג  )וכפי  אביו 
מתרץ  לאישה?  שפחה  הוא  אף  לקח 
רש"י שביצחק יש טהרה מיוחדת, טהרה 
רק  אישה  עם  להתחבר  ממנו  המונעת 
נפשי  קשר  בלא  ילדים  הולדת  לשם 
עמוק. חיבור כזה יכול יצחק לעשות רק 

על פי אורח חיים הקדוש.. 19

לעיל טז, ג: "ותקח שרי אשת אברם את הגר שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אותה . 20

לאברם". על אף שאברהם ושרה היו נשואים שנים רבות בחו"ל, אומרת הגמרא )יבמות סד ע"א( שלעניין 

זה אין ישיבת חו"ל עולה מן המניין.



כג תולדות

ו  ֵעׂשָ֗ י  ַוְיִה֣ ים  ָעִר֔ ַהּנְ לּו֙  ְגּדְ יִּ ַוֽ כז   
ה  ֶד֑ ׂשָ יׁש  ִא֣ ִיד  ַצ֖ ַע  ֹיֵד֥ יׁש  ִא֛
ים׃ ָהִלֽ ֹאֽ ב  ֹיׁשֵ֖ ם  ּתָ֔ יׁש  ִא֣ ֲעֹק֙ב   ְוַיֽ

א,  עּוֵליַמּיָ ּוְרִביאּו  כז 

ְנַחׁש  ַבר  ּגְ ו  ֵעׂשָ ַוֲהָוה 
ֲחַקל,  ָנֵפיק  ַבר  ּגְ ִיְרָכן 
ִלים  ׁשְ ַבר  ּגְ ְוַיֲעקֹוב 
ֻאְלָפָנא:  ית  ּבֵ יׁש  ּמֵ  ְמׁשַ

אונקלוס

 רש"י 
ו. כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם  ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהנְּ ְגדְּ )כז( ַויִּ
ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש 

לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה )בראשית רבה פס"ג, י(:

 )עיון )על העמוד הקודם 
ָנה. מדוע המתין יצחק עשר שנים כדי להתפלל ולא עשה זאת מייד,  ים ׁשָ ִ ּשׁ ן־ׁשִ בֶּ
הרי כל אדם צריך להתפלל שיוולדו לו ילדים ואין לסמוך רק על הטבע. וכי מי מנהיג 

את הטבע אם לא ה' יתברך?
נפקדה רבקה הוא  כן, אך לאחר עשר שנים שלא  גם לפני  יצחק התפלל  ודאי  אלא 
'עתר', כלומר הִרְּבָה להתפלל )כפי שביאר רש"י לעיל(. עתירה זו היתה מעין דרישה מן 
הקב"ה שיקיים מה שהבטיח לאברהם, שמזרעו ייצא עַם ה'. תפילתו הרגילה של יצחק 
ישראל  כי קיומו של עם  נענה,  זו  ורק לאחר דרישה מיוחדת  נענתה  כל השנים לא 
בעולם אינו עניין טבעי, ולכן גם לידתם של האבות היתה בנס. כמו כן יש גם משמעות 
מיוחדת לתפילה, שהיא פועלת ויוצרת מציאות, ומאחר ועם ישראל נוצר על ידי תפילה 

תכונתו היא שאינו משועבד לטבע באופן מוחלט.
יסוד חשוב נוסף למדנו מכאן - האידיאל הוא שלא להתחתן עם יותר מאישה אחת, וכך 
הוא כבר מימי אבות האומה. אמנם אברהם ויעקב נשאו נשים נוספות, אך עשו זאת 
בגלל סיבות מיוחדות המפורשות בפסוקים, אך בסיסו של הבית היהודי האמיתי הוא 

זיווג של איש עם אשתו היחידה.

 ביאור 
עם אשתו היחידה המיועדת לו.

הביטוי  ו.  ֵעׂשָ ַוְיִהי  ָעִרים  ַהנְּ לּו  ְגדְּ ַויִּ
שהרי  מיותר,  נראה  הנערים"  "ויגדלו 
ו"איש תם"  "איש שדה"  הכינויים  ודאי 
שייכים רק בבחורים גדולים ולא בילדים. 

בא  זה  שביטוי  רש"י  מבאר  כך  משום 
ויעקב  עֵָׂשו  שהיו  זמן  שכל  ללמדנו 
קטנים לא היה ניכר אופיים ממעשיהם, 
ורק כאשר גדלו והגיעו לגיל שלש עשרה 

נתגלה ההבדל המהותי ביניהם.



בראשית כד

 רש"י 
יֵֹדַע ַצִיד. לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו: אבא, היאך מעשרין את 
המלח, היאך מעשרין את התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצות )בראשית 

רבה פס"ג, י(:

ֶדה. כמשמעו, אדם בטל וצודה בקשתו חיות ועופות: ִאיׁש ׂשָ

 )עיון )על העמוד הקודם 
ו. לדברי רש"י אלה חשיבות רבה, כי יש בהם בכדי לסייג  ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהנְּ ְגדְּ ַויִּ
בתקופת  ויעקב  עֵָׂשו  של  התנהגותם  על  המדרשים  מן  לעיל  שלמדנו  מה  את  מעט 
ההיריון. אותו ריב רעיוני שגרם להתרוצצות הבנים ברחמה של רבקה לא ניכר מייד עם 
לידתם, וההבדל ביניהם לא נתגלה במציאות אלא רק לאחר שגדלו.21 יש בכך חיזוק 
והגיעו לגיל  למה שהסברנו לעיל בעניין הבחירה החופשית: רק כאשר גדלו הנערים 
בו עמדו על דעתם או אז בחרו את דרכם בחיים. אמנם לכל אחד מהם היתה נטיה 
טבעית לדרך מסויימת אך עדיין היתה בידם האפשרות להחליט אם לבחור בה אם לאו. 
מה שנאמר לרבקה מאת ה' הייתה נבואה מעט מעורפלת, שלא הגדירה מראש ולא 
קבעה מי מהבנים יהיה צדיק ומי מהם יהיה רשע. אם הם היו בוחרים בחירות הפוכות 
גם הנבואה היתה מתפרשת באופן הפוך. העיקרון הוא ששום דבר לא נקבע מראש, 
ובחירתו החופשית של האדם היא הקובעת והיא הפועלת בעולם, שהרי יתכן שהאיש 
החזק מטבעו יכפוף את כל עוצמתו לשרות הטוב, ואילו האיש שתכונותיו שונות יתכן 
וייהפך לעצלן ולא יפעל ולא יתקדם על פי תכונותיו. רש"י כאן מלמדנו כי עֵָׂשו ויעקב 
לא היו 'מתוכנתים' מראש להיהפך למה שהם עתידים להיות, אלא הם בחרו בדרכם 

בבחירתם החופשית רק לאחר שגדלו ועמדו על דעתם.

 ביאור 

דבריו  אלמלא  ֶדה.  ׂשָ ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע 
מפרשים  היינו  רש"י  של  המאירים 
"יודע ציד" כפשוטו, שיודע לצוד חיות, 
את  שצד   - רש"י  של  פירושו  ולכאורה 
אביו בפיו - רחוק מאוד מן הפשט. אמנם 
ניווכח שדווקא הפירוש  נעיין היטב  אם 
שנראה לנו 'פשוטו של מקרא' אינו כזה 
עֵָׂשו  את  מתארת  התורה  ועיקר.  כלל 

בשני תיאורים: "יודע ציד" ו"איש שדה". 
כללי  תיאור  הוא  שדה"  "איש  התיאור 
יותר, ובא לומר שאין הוא יושב אהלים 
אלא עבודתו היא בחוץ, בשדה. מסתבר 
היה יותר לכתוב את התיאור "איש שדה" 
כתיאור ראשון, שהוא תיאור כללי ומקיף 
עניינים רבים, והתיאור "יודע ציד" יבוא 
הכללי  התיאור  על  ויוסיף  ויבאר  אחריו, 
מתעסק  הוא  בשדה  שבהיותו  וילמד 

על פי המזרחי.. 21



כה תולדות

 )ביאור )המשך 
ואמרה  הקדימה  שהתורה  מכך  בציד. 
"איש  שאמרה  לפני  ציד"  יודע  "איש 
שדה" משמע שעניין ה"ציד" אינו מתאר 
בפני  תיאור  זהו  אלא  בשדה  עניינו  את 
עצמו. כמו כן, ניתן לומר שהתיאורים של 
ולכן  הפוכים,  תיאורים  הם  ויעקב  עֵָׂשו 
"איש יודע ציד" בא בניגוד ל"איש תם", 
ו"איש שדה" בא בניגוד ל"יושב אהלים". 
"יודע  מפרש  אינו  רש"י  אלה  מטעמים 

ציד" לעניין צידת חיות.
רש"י מסביר כי "יודע ציד" היינו שיודע 
ולצוד דעתם של אנשים, שהיה  לרמות 
על  יצחק  אביו  בפני  צדיק  עצמו  מראה 

אף שבאמת לא היה כן.22
אינו  רש"י  שדה"  "איש  הביטוי  את  גם 
מפרש כחקלאי עובד אדמה, אלא רואה 

בזה ניגוד לביטוי "יושב אהלים", כלומר, 
עֵָׂשו לא היה אדם שעבד לפרנסתו באופן 
ואלימות  פראות  בו  היתה  אלא  מסודר 
ומתקיימים  בטבע  החיים  אדם  בני  של 

מן הציד שלהם.
'לעשר את המלח ואת התבן' - מעשרות 
חלק  להפריש  החקלאי  של  חיובו  הם 
ללויים  לכהנים,  וליתנו  מתבואתו 
במעשרות  מחייבת  ההלכה  ולעניים. 
אדם,  מאכל  שהם  קרקע  גידולי  רק 
האדמה,  מן  צומח  שאינו  מלח,  ולכן 
מן  פטורים  אדם,  מאכל  שאינו  ותבן, 
המעשרות. עֵָׂשו היה עושה עצמו צדיק 
ושואל לאביו 'היאך מעשרין את המלח 
על  מחמיר  שהוא  שיחשוב  כדי  והתבן' 
מדברים  גם  מעשרות  ומפריש  עצמו 

 עיון 
ֶדה. רש"י נותן לנו רמזים להבין מה גרם ליצחק לטעות במהותו של  יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ
עֵָׂשו, טעות שהביאה אותו להעדיף את עֵָׂשו לעניין קבלת הברכות. יצחק חשב שעֵָׂשו 
חומרה  הפטורים.  הדברים  מן  גם  מעשרות  להפריש  ורוצה  בהלכה  מחמיר  בצדקותו 
שכזו מעידה על אהבת המצוות, כי רק מי שמחבב את המצוות ישתדל להתחייב ולקיים 
גם מה שמעבר לדרישות האלוקיות החלות על כל אדם.23 ואין לתמוה שהרי לא נצטוו 
עדיין ישראל על מצות המעשרות, שהרי עניין המעשרות עניינו חסד ונתינה, ומידות 
אלה טבועות היו בעם ישראל מראשית דרכו, ומצאנו כבר באברהם שנתן "מעשר מכל" 
)לעיל יד, כ(, וכן יעקב התחייב לקב"ה ואמר "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" )להלן 

כח, כב(.

בדומה לכך פירש רש"י לעניין נמרוד )לעיל י, ט(, עליו נאמר "הוא היה גיבור ציד לפני ה' - צד דעתן של . 22

בריות בפיו ומטען למרוד במקום".

וכפי שביאר הרמח"ל ב'מסילץ ישרים' פי"ג בביאור מידת הפרישות.. 23



בראשית כו

 רש"י 
ם. אינו בקי בכל אלה, כלבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי "תם": תָּ

ב אָֹהִלים. אהלו של שם ואהלו של עבר: יֹׁשֵ

 ביאור 
שפטור בהם.

להבין  היה  ניתן  אָֹהִלים.  ב  יֹׁשֵ ם  תָּ
שאינו  באופן  יעקב  של  התיאורים  את 
במשמעות  תם"  "איש  ולפרש  מחמיא, 
אהלים"  ו"יושב  הדיוט,  פשוט,  איש 
במשמעות אדם בטלן וחסר מעש, וזאת 
בניגוד לעֵָׂשו שהוא איש עשייה ופעולה. 
רש"י מלמדנו שאין זו כוונת הפסוק כלל 
ועיקר, אלא להיפך, "איש יודע ציד איש 

"איש  ואילו  שלילי,  תיאור  הוא  שדה" 
חיובי,  תיאור  הוא  אהלים"  יושב  תם 
איש  ישר,  איש  הוא  לציין שיעקב  ובא 
שיש בו תמימות וטוהר, בניגוד לרמאותו 
אוהלים"  ו"יושב  עֵָׂשו,  של  והתחזותו 
היינו שיושב באוהלה של תורה ומתעלה 

רוחנית, בניגוד לבטלתו של עֵָׂשו.
"אהלים" בלשון רבים, אהלו של שם 

ואהלו של עבר.24

 עיון 
ב אָֹהִלים. נמצא, אם כן, שתיאורם של שני הבנים נכתב באופן הניתן להתפרש  ם יֹׁשֵ תָּ
לשני פנים, הן לחיוב והן לשלילה, וצריך להבין מדוע בחרה התורה לתאר באופן שכזה, 

שאלמלא פירושו של רש"י לא היינו יודעים את הכוונה האמיתית?! 
נראה לומר שבאמת שני הפירושים אפשריים: עֵָׂשו יכול היה להיות איש הצד לפרנסתו, 
ואיש שדה עובד אדמה שמפתח את העולם, עולם שניתן לבני האדם לעובדה ולשומרה; 
היתה  לא  מתפתחים  היו  כך  אכן  אם  גם  בטל.  איש  ולהיות  לבחור  היה  יכול  ויעקב 
מציאות זו סותרת את תיאור תכונותיהם המדוייק בו תוארו בתורה, אלא שמבחירתם 
החופשית בחרו שניהם לנצל את תכונותיהם לכיוונים אחרים - עֵָׂשו הפך את ידיעת 

הציד שלו לרמאות, ואילו יעקב השתמש בתמימות שלו לעבודת ה'.

על פי חשבון השנים כשהיה יעקב בן חמישים מת שם, וכשהיה בן שבעים ותשע מת עבר )ומשום כך . 24

אותן ארבע עשרה שנה שנטמן בבית המדרש לפני שיצא לחרן היו דוקא בבית מדרשו של עבר, וכפי 

שכתב רש"י בסוף פרשה זו(.



כז תולדות

ִיד  י־ַצ֣ ו ּכִ ק ֶאת־ֵעׂשָ֖ ב ִיְצָח֛ כח ַויֱֶּֽאַה֥

ב׃ ת־ַיֲעֹקֽ ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה֥ ְוִרְבָק֖ יו  ִפ֑  ּבְ
א  ַויָֹּב֥ יד  ָנִז֑ ב  ֲעֹק֖ ַיֽ זֶד  ֥ ַויָּ כט 

ָעיֵֽף׃ ְו֥הּוא  ה  ֶד֖ ִמן־ַהּשָׂ ו  ֛  ֵעׂשָ

ו  ֵעׂשָ ָית  ִיְצָחק  ּוְרֵחים  כח 

ָאֵכיל,  ֲהָוה  יֵדיּה  ִמּצֵ ֲאֵרי 
 ְוִרְבָקה ְרֵחיַמת ָית ַיֲעקֹוב:
ַיֲעקֹוב  יל  ֵ ּוַבּשׁ כט 

ו  ֵעׂשָ ְוָעאל  יָלא,  ְבׁשִ ּתַ
ְלֵהי: ְמׁשַ ְוהּוא  ַחְקָלא   ִמן 

אונקלוס

 רש"י 
ִפיו. כתרגומו, בפיו של יצחק. )כח( בְּ

ומדרשו: בפיו של עשו, שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו )בראשית רבה פס"ג, י(:
ֶזד. לשון בישול, כתרגומו: )כט( ַויָּ

לא(. ד,  )ירמיה  להורגים"  נפשי  עיפה  "כי  דתימא  כמה  ברציחה,  ָעֵיף.   ְוהּוא 
 ביאור 

את  אהב  שיצחק  מספר  הפסוק  ִפיו.  בְּ
הפסוק  כוונת  אך  בפיו",  ציד  "כי  עֵָׂשו 

אינה ברורה לגמרי - בפיו של מי?
רש"י מציע שני פירושים:

יצחק   - יצחק  של  בפיו  ראשון:  פירוש 
אהב את עֵָׂשו כי עֵָׂשו היה מביא לו באופן 
"ציד  זה  פירוש  לפי  מצידו.  אוכל  קבוע 
בפיו" הוא תיאור אכילתו של יצחק, ויש 
בכך תמיהה וחוסר נוחות היאך מתוארת 
אכילתו של הצדיק בצורה שכזו. נראה כי 
באופן  לפרש  המדרש  העדיף  כך  משום 

אחר.
פירוש שני: בפיו של עֵָׂשו - יצחק אהב 
עליו  להערים  הצליח  עֵָׂשו  כי  עֵָׂשו  את 
דעתו,  את  וגנב  לו  והתחכם  בדברים 

ציד".  יודע  "איש  בעניין  לעיל  כמבואר 
הציד  הוא  עצמו  יצחק  זה  פירוש  לפי 
הצליח  שכביכול  עֵָׂשו,  של  בפיו  שהיה 
בעלי  צידת  פיו.  באמצעות  אותו  לצוד 
יש בהן מן  וצידת אנשים בדברים  חיים 
המשותף, ובשתיהן צריך הצייד להצטייד 

בערמומיות ובתחכום.
זה מופיע כאן לראשונה,25  שורש  ֶזד.  ַויָּ
אונקלוס  תרגום  פי  על  רש"י  ומסביר 

שמשמעותו לשון בישול.
רש"י  של  דבריו  אלמלא  ָעֵיף.  ְוהּוא 
היינו מבינים שהביטוי "והוא עייף" נותן 
טעם מדוע העדיף עֵָׂשו לבקש אוכל מוכן 
מיעקב, ואף היה מוכן לשלם על כך, ולא 
טרח לבשל בעצמו. אף שקריאה זו ודאי 

נחלקו הפרשנים האן "ויזד" הוא משורש נז"ד )כמו נזיד, למרות שאין בו דגש באות זי"ן לנפילץ הנו"ן( או . 25

משורש זו"ד )כמו מזיד(.





בראשית כח

נכונה, מכל מקום מתוך ההקשר ומתוך 
כי  ניכר  זו,  בפרשיה  עֵָׂשו  של  תיאורו 
ראויה.  ולא  פסולה  עֵָׂשו  התנהגותו של 
התורה לא באה להקל על עֵָׂשו וספק לו 
את  לצטט  בוחרת  היא  שהרי  תירוצים, 
לבקש  משתמש  עֵָׂשו  בו  הגס  הביטוי 
הזה",  האדום  מן  נא  "הלעיטני   - אוכל 

עֵָׂשו  "ויבז   - הפרשיה  חתימת  וגם 
בוטה  יחס  על  מלמדת   - הבכורה"  את 
ומזלזל. משום כך מבין רש"י ש'עייפות' 
תורה  מלימוד  נגרמה  לא  עֵָׂשו  של  זו 
אלא  מצוות,  לקיים  מריצה  או  מאומץ 
זוהי עייפות שנגרמה ממעשים שליליים 

וחמורים.

 עיון 
ִפיו. שני הפירושים אינם סותרים זה את זה. עֵָׂשו היה מרמה את אביו על ידי כך  בְּ
שהיה מביא לו אוכל. הוא לא עשה זאת כדי לכבדו וכדי לזכות במצות כיבוד אב, אלא 
עשה זאת כדי לקנות את לבו של אביו על מנת שיבחר בו להיות ממשיכו. עֵָׂשו התחכם 

ורימה ולכן הביא לאביו מן הציד.

ף. רש"י אומר שעֵָׂשו רצח נפש, אך קשה לומר שעשה כן בפועל כי אם כן  ְוהּוא ָעֵיֽ
והיאך העדיף אותו לקבלת הברכות על פני יעקב?  היאך טעה בו יצחק עד כדי כך, 
אלא נראה לומר שאין הכוונה שעֵָׂשו אכן הרג נפש בפועל וכבר היה רוצח מקצועי, 
וגם רש"י יסכים שעייפותו של עֵָׂשו נבעה, כפשוטו, מרוב הציד והריצה בשדה. אלא 
רש"י מגלה לנו שעייפות זו של חיי-הבלים יש בכוחה להביא את האדם לידי מעשים 
נוראים ביותר, ואם ימשיך בדרך זו טמון בו פוטנציאל של רציחה )וכעין שאמרה תורה 
בעניין בן סורר ומורה, שעל אף שעדיין לא פשע כלפי אחרים ולא ליסטם את הבריות, 
מכל מקום התנהגותו העכשווית מעידה על ריקנותו, ועל כורחו אם יישאר במצבו יגיע 

למעשים חמורים(.
לפי דברינו פשוטו של מקרא מגלה לנו את המציאות החיצונית, העייפות מהשדה, אך 

האגדה מגלה לנו את המציאות הפנימית, העייפות המובילה לרציחה.

 )ביאור )המשך 



כט תולדות

ב  ל־ַיֲעֹק֗ ֶאֽ ו  ֵעׂשָ֜ אֶמר  ַויֹּ֨ ל 
ָאֹד֙ם  ָהֽ ם  ָאֹד֤ ִמן־ָהֽ ָנ֙א  ִני  ַהְלִעיֵט֤
א־ ָקָרֽ ן  ֥ ִכי ַעל־ּכֵ ָאֹנ֑ ף  ָעֵי֖ י  ֥ ּכִ ה  ַהזֶּ֔

֖מֹו ֱאֽדֹום׃ ׁשְ

ְלַיֲעקֹוב  ו  ֵעׂשָ ַוֲאַמר  ל 

ִסּמֹוָקא  ִמן  ַען  ּכְ ַאְטֵעיְמִני 
ְלֵהי  ְמׁשַ ֲאֵרי  ָהֵדין  ָסְמָקא 
ֵמיּה  ׁשְ ין ְקָרא  ּכֵ ֲאָנא, ַעל 

ֱאדֹום:

אונקלוס

 רש"י 
)ל( ַהְלִעיֵטִני. אפתח פי ושפוך הרבה לתוכו, כמו ששנינו )שבת פכ"ד מ"ג(: אין 

אובסין את הגמל אבל מלעיטין אותו )בראשית רבה פס"ג, יב(:
ִמן־ָהָאדֹם ָהָאדֹם. עדשים אדומות. ואותו היום מת אברהם שלא יראה את 
ֵעָשׂו בן בנו יוצא לתרבות רעה, ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה )לעיל 
טו, טו(, לפיכך קיצר הקב"ה חמש שנים משנותיו, שיצחק חי מאה ושמונים 
שנה וזה מאה שבעים וחמש שנה, ובישל יעקב עדשים להברות את האבל. 
ולמה עדשים, שדומות לגלגל, שהאבלות גלגל החוזר בעולם. ]ועוד, מה 
עדשים אין להם פה כך האבל אין לו פה, שאסור לדבר )בבא בתרא טז ע"ב(. 
ולפיכך המנהג להברות את האבל בתחילת מאכלו ביצים שהם עגולים ואין 
להם פה, כך אבל אין לו פה, כדאמרינן במועד קטן )כא ע"ב(: אבל כל שלשה 
ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדם, וכל שכן שאינו שואל בתחלה, 

משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל וכו'. ברש"י ישן[:

 ביאור 
בו  שהביטוי  מסביר  רש"י  ַהְלִעיֵטִני. 
ביטוי  הוא  אוכל  לבקש  עֵָׂשו  השתמש 
לו  ששופכים  גמל,  להאכלת  המשמש 
היכן  עד  ללמדנו  פיו,  לתוך  האוכל  את 

התדרדר בנו הבכור של יצחק.
לתוך  האוכל  לתחוב את  היינו  'להאביס' 
הגרון באופן שאינו יכול לפלוט, 'להלעיט' 
היינו לשפוך את האוכל אל הפה באופן 
יפלוט.  ירצה  לא  ואם  יבלע  ירצה  שאם 
כאשר מאכילים את הגמל בשבת אסור 

להאביסו משום טירחה יתרה אבל מותר 
להלעיטו.

ִמן־ָהָאדֹם ָהָאדֹם. התורה אינה מגלה 
לנו מה היה אותו תבשיל שבישל יעקב, 
כל  אחיו.  עֵָׂשו  כך  כל  נתאווה  שאליו 
שגילתה לנו הוא שהיה זה "נזיד" וצבעו 
היה "אדום אדום". רש"י מגלה לנו, על פי 
חז"ל, שהיה זה תבשיל עדשים אדומות, 
כ'סעודת  היום  באותו  הוכן  זה  ותבשיל 
הבראה' ליצחק האבל, שאותו היום מת 



בראשית ל

היא  הבראה'  'סעודת  אבינו.  אברהם 
סעודה קטנה בה מאכילים את האבלים 

השבים מקבורת יקירם.
רש"י מציין, על פי חז"ל, שאברהם מת 
יראה  שלא  כדי  זמנו  לפני  שנים  חמש 
את עֵָׂשו בן בנו יוצא לתרבות רעה, שלא 
קיים  בכך  צערו.  מתוך  וימות  יצטער 
שימות  לאברהם  הבטחתו  את  הקב"ה 

בשיבה טובה.
אבלים  מדוע  הטעם  רש"י  מסביר  עוד 

אוכלים דווקא עדשים, ומביא לכך שני 
וסימן  עגולות,  הן  העדשים  א(  טעמים: 
יש בדבר לעניין אבלות שהיא טבעו של 
למקומו  פעם  כל  החוזר  וכגלגל  עולם 
כלומר  'פה',  אין  לעדשים  ב(  הראשון. 
ניכרת  בה  מסויימת  נקודה  עליהן  אין 
לגמרי  חלקות  הן  אלא  סוף  או  התחלה 
)וכן ביצים(, כך לאבל אין 'פה' כלומר אין 
כאדם  ולדבר  בדברים  לפתוח  רשות  לו 

רגיל.

 עיון 
ַהְלִעיֵטִני. ראה מה בין עבדו של אברהם לבין בנו של יצחק, עבדו של אברהם כשביקש 
מים מרבקה, התבטא בצורה עדינה ואמר: "הגמיאי נא מעט מים מכדך", ואילו עֵָׂשו בנו 

של יצחק מבקש שילעיטו אותו כמו חיה.

ִמן־ָהָאדֹם ָהָאדֹם. שווה בנפשך, באותו יום של פטירתו של אברהם אבינו, הצדיק 
הגדול ואבי המשפחה, עֵָׂשו כלל אינו שותף לאבל אלא נוהג כמנהגו הפראי בשדה. ראה 

עד היכן התדרדר עֵָׂשו ביחסו האנושי הבסיסי ביותר!
רש"י מלמדנו כאן יסוד חשוב בעניין מהות החיים. הקב"ה קיצר את ימיו של אברהם 
אבינו בחמש שנים)!( כדי לזכות אותו שלא יראה את עֵָׂשו יוצא לתרבות רעה. מכאן 
חייו  אם  גם  צדיקים,  שילדיו  ואדם  לאיכותם,  אלא  השנים  לאריכות  חשיבות  שאין 
קצרים, חייו הם איכותיים יותר ממי שחי שנים רבות אך צאצאיו אינם הולכים בדרכו.
אך הנה עדיין יש לשאול, הואיל וסופו של עֵָׂשו לצאת לתרבות רעה אם כן לא היתה 
זו לאברהם אלא אשליה של 'שיבה טובה', ומצד האמת זרעו של אברהם נפגם ונפל 

בו דופי!
שיציאתו  והעובדה  אברהם,  של  מדרכו  לגמרי  התנתק  לא  הרשע  עֵָׂשו  באמת  אלא 
לתרבות רעה חופפת לפטירתו של אברהם מלמדת על הקשר הנפשי שהיה לעֵָׂשו עמו, 
ועל כך שאין הוא אדיש למורשתו. קשר זה הוא שגרם לעֵָׂשו לעורר רחמים על יעקב 
ומשפחתו ולהתפייס עמו, ולא להמשיך את האיבה והשנאה ולא לפגוע ביעקב. ה'שיבה 
טובה' של אברהם היא העובדה האמיתית שעֵָׂשו לא פרש לגמרי לתרבות רעה אלא 

נשארה בו זיקה למורשתו של אברהם.

 )ביאור )המשך 



לא תולדות

יֹום  ין ּכְ  לא ַוֲאַמר ַיֲעקֹוב, ַזּבֵ
ִלי: ֵכירּוָתְך  ּבְ ָית  ְלֵהין   ּדִ

ֹום  ַכיּ֛ ה  ִמְכָר֥ ב  ֲעֹק֑ ַיֽ אֶמר  ַויֹּ֖ לא 

י׃ ָרְתָך֖ ִלֽ ֹכֽ ֶאת־ּבְ

אונקלוס

 רש"י 
לי  כך מכור  ברור,  כיום שהוא  דילהן',  'כיום  ַכּיוֹם. כתרגומו:  ִמְכָרה  )לא( 

מכירה ברורה:
כָֹרְתָך. לפי שהעבודה בבכורות, אמר יעקב: אין רשע זה כדאי שיקריב  בְּ

להקב"ה )בראשית רבה פס"ג, יג(:

'דילהן' בארמית. יתכן  המפרשים נתקשו להבין את משמעות המילה  ַכּיוֹם.  ִמְכָרה 
שהיו  היום  לאותו  מתייחס  יעקב  כלומר  'הזה',  במשמעות  זו  מילה  לפרש  ואפשר 
עומדים בו, היום הזה שלהם, שהיה יום בהיר ללא שום ענן, ונתכוון יעקב לומר לו: 

 ביאור 
ִמְכָרה ַכּיוֹם. יעקב דורש מעֵָׂשו "מכרה 
כיום את בכורתך לי", מה משמעותה של 

המילה "כיום"?
כלומר  זמן,26  כתיאור  זאת  שפירשו  יש 
אך  כיום!  תמכור?  מתי  לאלתר.  מייד, 
היה  עדיף  כי  כן,  להסביר  לכאורה קשה 
הכ"ף  רש"י  לדעת  היום'.  'מכרה  לומר 
"מכרה כַיום" היא כ"ף הדמיון, ומשמעות 
דברי יעקב היא: 'מכור לי מכירה ברורה 
כראיה  ברור'.  שהוא  הזה  היום  כמו 
התרגום  לדברי  רש"י  מציין  לפירושו 
שעיקר  לי  ונראה  דילהן',  'כיום  שכתב: 
התייחס  התרגום  מכך שגם  היא  הראיה 

לכ"ף זו ככ"ף הדמיון.27
כָֹרְתָך. יעקב הוא אשר הציע לעֵָׂשות  בְּ

זה שהעלה  והוא  הנזיד,  תמורת  עיסקה 
הבכורה.  את  מעֵָׂשו  לקנות  הרעיון  את 
לבקש  היה  יכול  שיעקב  לכאורה  נראה 
הנזיד,  עבור  יחפוץ  אשר  כל  מעֵָׂשו 
הבכורה?  את  לבקש  דווקא  בחר  ומדוע 
יכולים היינו לחשוב שיעקב ראה בבכורה 
'השקעה כלכלית', שהרי הבכור נוטל פי 
בירושה. רש"י מבאר שאין הדבר  שנים 
לשם  כולה  היתה  יעקב  של  כוונתו  כן. 
עתידים  שהבכורים  ידע  יעקב  שמים. 
עבודה  במשכן,  ה'  עבודת  את  לעבוד 
אברהם  של  מורשתם  המשך  שהיא 
מעוניין  היה  כך  ומשום  בעולם,  ויצחק 

יעקב בתפקיד זה.

 עיון 

ראה רמב"ן, רשב"ם.. 26

רש"י אינו מפרש את המילה 'דילהן', וממילא לא קשה לשיטתו כל מה שהקשו עליו המפרשים בעניין . 27

מילה זו )ראה רמב"ן שהאריך לבאר מילה זו(.





בראשית לב

ֲאָנא  ָהא  ו  ֵעׂשָ ַוֲאַמר  לב 

ּוְלָמא  ִלְמָמת,  ָאֵזיל 
ֵכירּוָתא: ּבְ ִלי  ָנן   ּדְ
יֹום  ים ִלי ּכְ לג ַוֲאַמר ַיֲעקֹוב ַקּיֵ

ין  ְוַזּבֵ ֵליּה,  ים  ְוַקּיֵ ְלֵהין  ּדִ
ְלַיֲעקֹוב: לד  ֵכירּוֵתיּה  ּבְ ָית 
ְלֵחים  ו  ְלֵעׂשָ ְיַהב  ְוַיֲעקֹוב 
ַוֲאַכל  ְטלֹוְפִחין  ּדִ יל  ְוַתְבׁשִ
ו  ט ֵעׂשָ ִתי ְוָקם ַוֲאַזל, ְוׁשָ ּוׁשְ

ֵכירּוָתא:  ָית ּבְ

ְך  י הֹוֵל֖ ֹנִכ֥ ֛ה ָאֽ ו ִהּנֵ אֶמר ֵעׂשָ֔ ַויֹּ֣ לב 

ה׃ ֹכָרֽ ּבְ י  ִל֖ ה־זֶּ֥ה  ְוָלּמָ  ָל֑מּות 
֙י  ּלִ ְבָעה  ֤ ָ ִהּשׁ ב  ֲעֹק֗ ַיֽ אֶמר  ַויֹּ֣ לג 

ֶאת־ ר  ְמּכֹ֥ ַויִּ ֑לֹו  ע  ַב֖ ָ ּשׁ ַויִּ ֹום  יּ֔ ּכַ
ן  ָנַת֣ ב  ֲעֹק֞ ְוַיֽ לד  ב׃  ֲעֹקֽ ְלַיֽ ָר֖תֹו  ֹכֽ ּבְ
אַכל  ים ַויֹּ֣ יד ֲעָדׁשִ֔ ֶחם ּוְנִז֣ ו ֶל֚ ְלֵעׂשָ֗
ו ֶאת־ ֶבז ֵעׂשָ֖ ֥ ְך ַויִּ ָקם ַויֵַּל֑ ּתְ ַויָּ֖ ׁשְ ַויֵּ֔

ה׃ ֹכָרֽ ַהּבְ
 רש"י 

ה ָאנִֹכי הוֵֹלְך ָלמּות. ]מתנודדת והולכת היא הבכורה, שלא תהא  )לב( ִהנֵּ
כל עת העבודה בבכורות כי שבט לוי יטול אותה. ועוד[ אמר עשו: מה 
בה,  תלוין  ומיתות  ועונשין  אזהרות  כמה  לו:  אמר  זו,  עבודה  של  טיבה 
ראש.  ופרועי  יין  שתויי  הן שבמיתה:  אלו  ע"א(:  פג  )סנהדרין  כאותה ששנינו 

אמר: אני הולך למות על ידה, אם כן מה חפץ לי בה:
ו. העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום: ֶבז ֵעׂשָ ַויִּ

 ביאור 
ה ָאנִֹכי הוֵֹלְך ָלמּות. חישוב פשוט  ִהנֵּ
מגלה שעֵָׂשו ויעקב היו באותו היום בני 

חמש עשרה שנה,28 ואם כן מה פתאום 
אומר עֵָׂשו "הנה אנכי הולך למות"? באיזו 

אונקלוס

באותו היום מת אברהם בן 175 )כפי שביאר רש"י לעיל פסוק ל ד"ה האדום(, ואברהם היה בן 160 כשנולדו . 28

יעקב ועשו )שהרי אברהם ילד את יצחק בגיל 100, ויצחק ילד את יעקב ועשו כשהיה בן 60(, אם כן ביום 

מותו היו הבנים בני 15.

'מכור לי מכירה בהירה כמו היום הזה הבהיר, מכירה החלטית ללא שום פקפוק והרהור'.

כָֹרְתָך. יעקב הכיר את טיבו של עֵָׂשו, והבחין בזרעי הרשע שבו. הוא אף ראה שביום  בְּ
פטירתו של אברהם אבינו עֵָׂשו ממשיך להתרוצץ בשדות כתמול שלשום, ובכך העיד 

על עצמו כאלף עדים שאין הוא מרגיש שייך למורשת האבות.

 )עיון )המשך 



לג תולדות

ה ָאנִֹכי הוֵֹלְך ָלמּות. לכאורה היה אפשר להרחיב את רעיון ה'בכורה' ולייחס אותו  ִהנֵּ
לתפקידו של עם ישראל כולו, שנקרא "בני בכורי ישראל", ולומר שיעקב מבקש שזרעו 
בלבד יהיה 'העם הבכור'. רש"י אינו הולך בכיוון זה אלא מזכיר דווקא את עניין עבודת 
המקדש ואת המצוות המיוחדות של הכהנים. נראה שרש"י הבין שעד לאותו המעמד 
עֵָׂשו היה אמור להיות חלק מעם ישראל, ובמעמד זה ויתר על האפשרות להיות משרת 
ה', אלא שזלזולו הגס בעבודה זו הוכיח שאין הוא ראוי כלל להיות חלק מישראל ובכך 

הוציא עצמו מן הכלל!
פירושו של רש"י לפסוק זה נראה רחוק מן הפשט, אך באמת זהו עומק פשוטו של 
מקרא, שהרי אם עֵָׂשו כופר בהישארות הנפש וסבור שעם מותו לא יישאר ממנו זכר, 
ממילא הוא כופר בכל ענייני אמונה וקדושה, ואם כן הוא מודה שאין לו קשר וזיקה 

לעבודת המקדש המבוססת על אמונה באלוקים.

סכנה חש עֵָׂשו, והרי כל חייו לפניו? 
לפרש  היה  אפשר  פשוטה  בהבנה 
מאמין  אינו  שהוא  כאן  מצהיר  שעֵָׂשו 
מאמין  ואינו  בעולם,  הרוחניים  בדברים 
בהישארות הנפש ובתחיית המתים, ולכן 
אין לו שום עניין בבכורה שעניינה יחול 
לאחר מותו. לשיטתו סוף כל אדם למות 
ולהגיע לריקנות ולחידלון וממילא תכלית 
חייו ומטרתם היא ליהנות מן העולם כאן 
אינו מפרש  וכמה שיותר. רש"י  ועכשיו 
בדבריו  מתייחס  שעֵָׂשו  מבין  רש"י  כך. 
לבכורה עצמה, והוא רואה בה דבר מסוכן 
שהבכורה  משום  למותו,  לגרום  שעלול 
נותנת זכות לעבודת הקודש )כפי שהיה 
אחריות  בה  ויש  המשכן(  שנבנה  עד 
רוחנית. כל העובד עבודת ה' ומתקרב אל 

הקרב  וכל  לסכנה,  עצמו  מכניס  הקודש 
הקרב יומת.

הבכורות עבדו כנציגי עם ישראל בהקרבת 
עבר  העגל  חטא  בעקבות  אך  הקרבנות, 
תפקיד זה לכהנים בני לוי. לעבודת קודש 
האיסור  כגון  מיוחדות,  דרישות  יש  זו 
החמור ששלא לעבוד כשהוא שתוי יין או 
פרוע ראש )שלא הסתפר(, ויש בזה עונש 
כך  משום  שמים.  בידי  מיתה  של  חמור 
אמר עשיו שקבלת הבכורה היא אחריות 
שיש בה סכנה והוא אינו מעוניין בה.

לפירושו  נאמן  רש"י  ו.  ֵעׂשָ ֶבז  ַויִּ
שהבכורה כאן עניינה עבודת ה' במקדש, 
ואין עניינה זכייה בחלק כפול מן הירושה. 
הרוחנית  באחריות  מעוניין  אינו  עֵָׂשו 

שנושא עליו הבכור.

 עיון 

 )ביאור )המשך 



בראשית לד

ַאְרָעא  ְפָנא ְבּ כו א ַוֲהָוה ַכּ
ַקְדָמָאה  ְפָנא  ִמַכּ ר  ָבּ
ַאְבָרָהם,  יֹוֵמי  ְבּ ֲהָוה  ַדּ
ַוֲאַזל ִיְצָחק ְלָות ֲאִביֶמֶלְך 
ִלְגָרר:  ֵאי  ָתּ ְפִלְשׁ ִדּ א  ַמְלָכּ
ַוֲאַמר  ְיָי  ֵליּה  ִלי  ְוִאְתְגּ ב 

ְלִמְצָרִים,  יחֹות  ֵתּ ָלא 
ֵאיַמר ָלְך: ַאְרָעא ְדּ ִרי ְבּ  ְשׁ

ב  ָרָע֣ ַב֙ד ָהֽ ֶרץ ִמּלְ ָא֔ י ָרָע֙ב ּבָ כו א ַוְיִה֤
ם  י ַאְבָרָה֑ יֵמ֣ ר ָהָי֖ה ּבִ ֥ ֹון ֲאׁשֶ ִראׁש֔ ָהֽ
ֶלְך־ ֶמֽ ֶלְך  ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ק  ִיְצָח֛ ֶלְך  ֧ ַויֵּ
ֵאָלי֙ו  א  ַויֵָּר֤ ב  ָרה׃  ָרֽ ּגְ ים  ּתִ֖ ִלׁשְ ּפְ
ְיָמה  ִמְצָר֑ ד  ֵר֣ ַאל־ּתֵ אֶמר  ַויֹּ֖ ה  ְיהָו֔
יָך׃ ֵאֶלֽ ר  ֹאַמ֥ ר  ֲאׁשֶ֖ ֶרץ  ָא֔ ּבָ ן  ֹכ֣  ׁשְ

אונקלוס

 רש"י 
ִמְצָרְיָמה. שהיה דעתו לרדת מצרימה כמו שירד אביו בימי  ֵרד  ַאל־תֵּ )ב( 
הרעב, אמר לו: אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ 

כדאי לך )תנחומא ישן ו(:

ֵרד ִמְצָרְיָמה. דברי רש"י מעלים תמיהות רבות: ַאל־תֵּ
מדוע לכתחילה חשב יצחק עצמו לרדת למצרים, הרי כאשר אברהם אביו שלח את 
העבד לחרן להביא לו אישה ליצחק ציוה והודיע מפורשות שיצחק בשום אופן לא ייצא 

לחוץ לארץ!
אם אכן דעתו של יצחק היתה לרדת למצרים מדוע לא נכתב כן בפירוש. מדוע אנו 

לומדים זאת רק מתוך האזהרה?
מדוע כותב רש"י שיצחק רצה לרדת למצרים 'כמו שירד אביו', יכול היה לומר שרצה 

לעשות כן מפני הרעב!

 ביאור 
ֵרד ִמְצָרְיָמה. לא נאמר בפסוק  ַאל־תֵּ
יצחק לרדת למצרים,  שהיה בדעתו של 
שלא  לצוותו  הקב"ה  ראה  מה  כן  ואם 

לעשות כן?
להמשיך  התכוון  שיצחק  רש"י  מסביר 
בזה  ראה  ולא  למצרים,  ולרדת  מגרר 
שום פסול שהרי אף אברהם אביו נהג כן 

כשהיה רעב בימיו )לעיל יב, י(.

מדוע, אם כן, אסר הקב"ה על יצחק לרדת 
למצרים מה שלא נאסר על אברהם? כאן 
גבוהה  מעלתו  כי  ליצחק  הקב"ה  מגלה 
מזו של אברהם הואיל ויצחק מסר נפשו 
כ'עולה  הוא  והרי  העקידה,  בעת  למות 
כזו  למדרגה  שהתעלה  ואחר  תמימה', 
בזה  שיש  לחו"ל  לצאת  יכול  אינו  שוב 

פגימה למעלה זו.

 עיון 





לה תולדות

נסיונו של  גם  נסיון העקדה היה  גדולה מזו של אברהם? הרי  יצחק  וכי מעלתו של 
אברהם, ואף אברהם נתעלה בניסיון זה עד שנאמר לו "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 
ולא חשכת את בנך"! נראה לומר שיצחק הבין כי מה שנאסר עליו הוא דווקא להתיישב 
ולהשתקע בחוץ לארץ, וכגון לצאת ולשאת אישה שאינה רוצה לגור בארץ כנען ולחיות 
שם עִמה, אבל לגור בחוץ לארץ למשך זמן מוגבל אינו אסור. ולא זו בלבד שאינו אסור 
לעשות כן אלא תיתכן מציאות שאף מותר יהיה לעשות כן לכתחילה, ורצון ה' הוא 
שיעשה כן, וכמו שעשה אברהם אביו בזמן הרעב! כי הנה דבר ה' אל האדם יכול שיופיע 
בכמה דרכים. לעיתים הוא בא בנבואה ובציווי ישיר לעשות מעשה מסויים, ולעיתים 
הוא מובע באמצעות מאורעות העולם, מאורעות המאלצים את האדם להגיב ולפעול 
פעולות שלא תכנן מלכתחילה לעשותן. בביאורנו בפרשת לך לך הסברנו שירידתו של 
אברהם למצרים היתה משמעותית ונצרכת, והיתה זו ממש ירידה צורך עליה. אברהם 
אבינו סבר שישנה תוכנית אלוקית להוריד אותו למצרים, והוא פעל מתוך תחושה של 
שליחות )ראה שם יב, יג ד"ה למען ייטב לי בעבורך(. כאן לא כתבה התורה בפירוש את כוונתו 
של יצחק כדי שלא נחשוד בו שהיה לו רצון אישי לרדת למצרים, שהרי מצד האמת כל 
רצונו של יצחק היה לעשות את רצון הבורא, ומה שחשב לרדת למצרים לא היה בגלל 
הרעב אלא כדי לקיים את רצון ה' ממנו כפי הבנתו, בדיוק כמו שעשה אברהם אביו.
לרדת  לו  בפירוש שאסור  לו  ואמר  בנבואה  ליצחק  ונתגלה  ה'  דבר  הופיע  כאן  אולם 
למצרים אפילו לתקופה קצרה. מעשה העקידה העיד על ציות לדבר ה' בצורה מוחלטת, 
ומשום כך אין יצחק יכול לעבור על איסור יציאה מן הארץ בשום אופן. יצחק הוא 'איש 
ההלכה', איש הציות המוחלט, ולכן מבחינתו לא יתכן לעבור על איסור גם אם אפשר 
למצוא בו פתח להיתר. בניגוד לאברהם, שלא הגיע בנסיון העקידה לידי מעשה ממש, 
יצחק עמד בניסיון, שהרי נתן את הסכמתו המוחלטת לכל אשר יעשה אברהם, ומשום 
עולה תמימה  הוא  והרי  יותר מאברהם,  גבוהה  מן העקידה למעלה  יצחק  נתעלה  כך 

כאילו נשחט ממש.

 )עיון )המשך 



בראשית לו

אונקלוס

ְהיֶ֥ה  ְוֶאֽ את  ַהזֹּ֔ ֶרץ  ָא֣ ּבָ ּור  ּג֚ ג 
ְלַזְרֲעָך֗  ּוֽ י־ְלָך֣  ֽ ּכִ ּךָ  ְרֶכ֑ ַוֲאָבֽ ָך֖  ִעּמְ
ל  ָהֵא֔ ת  ֲאָרֹצ֣ ל־ָהֽ ֶאת־ּכָ ֙ן  ֶאּתֵ
ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֻבָע֔ ְ ֶאת־ַהּשׁ ֹמִת֙י  ַוֲהִקֽ
יָך׃ ָאִבֽ ם  ְלַאְבָרָה֥ י  ְעּתִ ּבַ֖  ִנׁשְ

י  ֽכֹוְכֵב֣ ּכְ ת־ַזְרֲעָך֙  ֶאֽ י  יִת֤ ְוִהְרּבֵ ד 
ל־ ּכָ ת  ֵא֥ ְלַזְרֲעָך֔  י  ֣ ְוָנַֽתּתִ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ

ְבַזְרֲעָך֔  ְר֣כּו  ֽ ְוִהְתּבָ ל  ָהֵא֑ ת  ֲאָרֹצ֖ ָהֽ
ֶרץ׃  י ָהָאֽ ל ּגֹוֵי֥ ּכֹ֖

ָהָדא  ַאְרָעא  ְבּ ּדּור  ג 

ַסֲעָדְך  ְבּ ֵמיְמִרי  ִויֵהי 
ְך, ֲאֵרי ָלְך ְוִלְבָנְך  ַוֲאָבְרִכָנּ
ַאְרָעָתא  ל  ָכּ ָית  ין  ֶאֵתּ
ְקָיָמא  ָית  ַוֲאַקֵיּם  ין  ָהִאֵלּ
יִמית ְלַאְבָרָהם ֲאבּוְך: ַקֵיּ  ְדּ
כֹוְכֵבי  ְכּ ָנְך  ְבּ ָית  י  ְוַאְסֵגּ ד 

ָית  ִלְבָנְך  ין  ְוֶאֵתּ ַמָיּא  ְשׁ
ין,  ָהִאֵלּ ַאְרָעָתא  ל  ָכּ
ל  ֹכּ ָנְך  ְבּ ִדיל  ְבּ ְרכּון  ְוִיְתָבּ

ַעְמֵמי ַאְרָעא:
 רש"י 

)ג( ָהֵאל. כמו האלה:
ְרכּו ְבַזְרֲעָך. אדם אומר לבנו: יהא זרעך כזרעו של יצחק, וכן בכל  )ד( ְוִהְתבָּ
המקרא, וזה אב לכולן: "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה" 
)להלן מח, כ(, ואף לענין הקללה מצינו כן: "והיתה האשה לאלה" )במדבר ה, כז(, 
ְמכם לשבועה לבחיַרי"  שהמקלל שונאו אומר: תהא כפלונית. וכן "והנחתם ִשׁ
 )ישעיה סה, טו(, שהנשבע אומר: אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך )ספרי נשא יח, עיי"ש(:

 ביאור 
משמעותן  אין  האל"  "הארצות  ָהֵאל. 
'הארצות  אלא  הא-ל,  של  ארצותיו 
נשמטה  בה  חריג  שימוש  זהו  האלה'. 

האות ה"א מהמילה 'אלה'.
דבריו  אלמלא  ְבַזְרֲעָך.  ְרכּו  ְוִהְתבָּ
ניתן היה להבין את  המאירים של רש"י 
גויי הארץ"  הביטוי "והתברכו בזרעך כל 
במשמעות של ירידת שפע וברכה גשמית 
על  ברם,  יצחק.  זרעו של  בזכות  לעולם 

רש"י  הוא,  אמת  זה  רעיון  שודאי  אף 
בְּרָכֹות  במשמעות  "והתברכו"  מפרש 
ונוסח  זה,  את  זה  מברכים  אדם  שבני 
הברכה יהיה בסגנון 'יהא זרעך כזרעו של 
יצחק'. רוצה לומר, זרעו של יצחק יהיה 
שכולם  עד  אפשרי  שפע  בכל  מושפע 
ירצו להידמות לו ולחקות אותו, והברכה 
הטובה ביותר שיוכל אדם לברך את חברו 

תהיה להידמות לזרעו של יצחק.



לז תולדות

 עיון 
'אל'  ג( מוסבר שהמילה  )פס"ד,  רבה  מדוע נשמטה הה"א האחרונה? במדרש  ָהֵאל. 
פירושה חוזק, והכוונה היא שלא קל יהיה לכבוש את ארץ כנען משום הגיבורים שבה, 
וצריך לסמוך על הבטחת ה'. ממילא מובן מדוע דבר זה נאמר כאן, שהרי יצחק רצה 
לעזוב את הארץ בגלל הרעב, ונאמר לו כאן שלא יעשה כן, כי כל עניין ירושת הארץ 

תלוי במסירות גדולה.

ְרכּו ְבַזְרֲעָך. מדוע הביא רש"י פסוקי קללה כדי להוכיח את דבריו? לכאורה  ְוִהְתבָּ
צורם הדבר!

אך באמת פסוקים אלה מוכיחים שהברכה המדוברת היא לא רק ברכה גשמית - 'יהא 
לזרעך חיים טובים כפי שזכה זרעו של יצחק' - אלא יש בה מימד רוחני, 'יהא זרעך 
צדיק ובעל ערכים כזרעו של יצחק'. פסוקי הקללה מקשרים היטב בין עשיית רע לסוף 
מר, וממילא למדנו שברכות אלה מקופלת בהם הברכה העיקרית: עשה טוב וכך תהא 

ראוי לטובה שתבוא עליך.
פירושו של רש"י נותן לפסוק מימד פנימי ועמוק יותר מן ההבנה הפשוטה. ודאי בזכות 
יצחק וזרעו יירד שפע והעולם כולו יתברך, אך השפע הזה יבוא בתנאי שנלך בדרכו של 

יצחק - וזוהי הברכה האמיתית.

 )ביאור )המשך 
רש"י מציין שברכה בסגנון זה היא ברכה 
הניסוח  לעיתים  אך  במקרא,1  מצויה 
מטעה מעט וניתן לפרשנות אחרת, כפי 
שאכן היינו מפרשים אלמלא דברי רש"י 
)כנ"ל(. הפסוק בו ברכה זו היא מפורשת 
וגלויה הוא בברכת יעקב למנשה ואפרים, 
יברך  "בך  ברור  באופן  יעקב  אמר  שם 
בניו  לברך את  הבא  ישראל  איש  )כל  ישראל 
יברכם בנוסח הבא:( ישימך אלקים כאפרים 

וכמנשה".
בו  דומה,  סגנון  מופיע  קללה  לעניין  גם 
כדוגמת  להיות  חברו  את  מקלל  אדם 
פלוני שסופו היה רע ומר )ומשם ראיה 
לפרש  אפשר  אי  שהרי  רש"י,  לפירוש 
רוע(.  הורדת  שעניינה  זו  קללה  לעניין 

שמגיעה  סוטה,  אישה  היא  לזה  דוגמא 
המרים  'המים  מן  ושותה  למקדש 
נאמר  ועליה  מהם,  ומתה  המאררים' 
"והיתה האשה לאלה בקרב עמה", היינו 
את  לקלל  זו  בדוגמא  ישתמשו  אנשים 
שונאיהם ולומר 'יהא סֹופך כסֹופה של זו'.
גם הפסוק בישעיהו עניינו דומה. ישעיהו 
צדיק  בין  יבחין  ה'  בו  יום  שיבוא  מנבא 
יחיו,  והצדיקים  ימותו  הרשעים  לרשע, 
ועל הרשעים הוא אומר "והנחתם שמכם 
של  שמם  כלומר  לבחירַי",  לשבועה 
הרשעים יישאר למשל ולשנינה, וכשירצו 
משהו  לעשות  שלא  להישבע  צדיקים 
יאמרו 'אם אעשה כך יקרה לי מה שאירע 

לאותם רשעים'.

וראה רש"י לעיל יב, ג ד"ה ונברכו בך.. 1



בראשית לח

ם  ַאְבָרָה֖ ע  ַמ֥ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ֶקב  ֵע֕ ה 
י  ַמְרּתִ֔ ִמׁשְ ֹמ֙ר  ׁשְ ַויִּ י  ֹקִל֑ ּבְ
י׃ ְוֽתֹוֹרָתֽ י  ֻחּקֹוַת֥ י   ִמְצו ַֹת֖

ר׃ ְגָרֽ ק ּבִ ב ִיְצָח֖ שני ו ַויֵּׁ֥שֶ

ַאְבָרָהם  יל  ַקֵבּ ְדּ ֲחָלף  ה 

ַרת  ַמְטּ ּוְנַטר  ְלֵמיְמִרי, 
ְקָיַמי  ּקֹוַדי  ִפּ ֵמיְמִרי 
ִיְצָחק  ִויֵתיב  ו  ְואֹוָרָיָתי: 

ְגָרר: ִבּ

אונקלוס

 רש"י 
קִֹלי. כשניסיתי אותו: ַמע ַאְבָרָהם בְּ )ה( ׁשָ

י. גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה, כגון שניות לעריות  ַמְרתִּ מֹר ִמׁשְ ׁשְ ַויִּ
ושבות לשבת:

ושפיכות  גזל  כגון  להצטוות  הם  ראויין  נכתבו  לא  דברים שאילו  ִמְצו ַֹתי. 
דמים:

ֻחּקוַֹתי. דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם, כגון אכילת חזיר 
ולבישת שעטנז, שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחוקותיו על עבדיו:

ְותוֹרָֹתי. להביא תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני:

 ביאור 
הביטויים  קִֹלי.  בְּ ַאְבָרָהם  ַמע  ׁשָ
מה  מסביר  ורש"י  דומים  נראים  בפסוק 

משמעותו של כל ביטוי:
שמע אברהם בקולי. 'קול ה'' היינו ציווי 
בהזדמנויות  מה'  אברהם  שקיבל  אישי 
והן  כנען  לארץ  לצאת  הציווי  הן  שונות, 
ועוד.  לעולה,  בנו  את  להעלות  הציווי 
אותו  המצווה  הקול  את  שמע  אברהם 

ופעל על פיו.
וישמר משמרתי. 'משמרת' היינו תפקיד 

מהי  אך  לקיימו,2  האדם  על  המוטל 
'שמירת משמרת'? מסביר רש"י כי ביטוי 
זה עניינו הצבת סייגים וגדרות )=שמירה( 
עצמו  האיסור  על  לעבור  שלא  מנת  על 
)=המשמרת(,3 וכאן נרמז שאברהם אבינו 
שנועדו  דרבנן  גזרות  על  אפילו  שמר 
להרחיק את האדם מן העברה. רש"י נותן 
שניות  א(  כאלה:  לגזרות  דוגמאות  שתי 
לעריות - התורה אסרה גילוי עריות עם 
בפרשת  כמפורש  שונות,  משפחה  בנות 

ראה רש"י במדבר ג, ז: "כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרת בכל המקרא ובלשון . 2

משנה".

שמירה . 3 לשון  למשמרתי",  משמרת  עשו   - משמרתי  את  "ושמרתם  ע"א(:  כא  )יבמות  חז"ל  דרשו  וכך 

והרחקה, ומכאן למדו חכמים כי מוטל עליהם לעשות הרחקות וגדרים לאיסורי תורה.





לט תולדות

 )ביאור )המשך 

 עיון 
קִֹלי. יש לתת את הדעת לשאלה העולה מאליה: כיצד יתכן שאברהם  ַמע ַאְבָרָהם בְּ ׁשָ
אבינו שמר וקיים את כל מצוות התורה עוד לפני שניתנה בסיני, ובמיוחד קשה היאך 

ידע לשמור על מצוות דרבנן שעתידין להיגזר במהלך הדורות?
כדי להסביר עניין זה יש להעמיק במה שאמרו חז"ל: "אסתכל באורייתא וברא עלמא", 
וכן מה שאמרו "תורה קדמה לעולם". אמירות אלה מבהירות לנו כי תחילה ברא הקב"ה 
הערכים.  אותם  לקיום  שיתאים  באופן  העולם  את  ברא  כך  אחר  ורק  ערכים  עולם 
הדיון ההלכתי בנוגע ל"שור שנגח את הפרה" קדם לבריאת העולם ולבריאת שוורים 
המסוגלים להזיק, אבל עיקרון חיובו של בעל השור המזיק כבר נקבע בעולם הערכים 
רצון  של  וחשיפה  אבסולוטית,  אמת  של  גילוי  הן  חכמים  גזירות  גם  לעולם.  שקדם 

הקב"ה בעולם.
אם כן התורה כבר היתה קיימת בימי אברהם אבינו אלא שלא התגלתה לבריות. אברהם 
לעולם  מודע  היה  ז([,  כ,  )לעיל  התורה  עליו  שמעידה  ]כפי  גדול  נביא  שהיה  אבינו, 

הערכים ולאמת עליהם מושתת העולם - וקיים את כולם.

הוסיפו  וחכמים  יח(,  )ויקרא  מות  אחרי 
ואסרו בנות משפחה בדרגת קירבה רחוקה 
יותר. נשים אלה שהוסיפו חכמים קרויות 
לדוגמא:  לעריות'.  'שניות  חכמים  בלשון 
באו  לאמו,  בן  של  קירבה  אסרה  התורה 
ב(  אמו.  לאם  גם  קירבה  ואסרו  חכמים 
שבות - איסור שבות היינו איסור שבת 
מדרבנן. לדוגמא: מן התורה אסור לכתוב 
משא  קיום  ואסרו  חכמים  באו  בשבת, 
ומתן בשבת - גזירה שמא יבוא לכתוב.
כללים  של  מערכת  הן  מצוות  מצוותי. 
הנהגתה  ביסוד  העומדת  כתובים  בלתי 

של כל חברה אנושית. הקב"ה ברא את 
בין  להבחין  לו  הנותן  מצפון  עם  האדם 

המותר והאסור.
והם  המלך,  גזירות  הם  חוקים  חוקותי. 
כוללים בתוכם את כל המצוות הדתיות 
ומעשים שהשכל  שגזר המלך, פעולות 
אותם  לנחש  יכול  היה  לא  האנושי 

מעצמו.
תורותי. "תורה" היא התורה שניתנה לנו 
גם  כולל  רבים  בלשון  "תורותי"  בסיני. 
את התורה שבעל פה שקיבל משה רבנו 

בסיני.



בראשית מ

ֹו  ּת֔ קֹו֙ם ְלִאׁשְ י ַהּמָ ֤ ֲא֞לּו ַאְנׁשֵ ׁשְ יִּ ַוֽ ז 
ר  י ָיֵר֙א ֵלאֹמ֣ ֤ וא ּכִ ִתי ִה֑ אֶמר ֲאֹח֣ ַויֹּ֖
קֹו֙ם  ַהּמָ י  ֤ ַאְנׁשֵ ִני  ן־ַיַֽהְרֻג֜ ּפֶ י  ּתִ֔ ִאׁשְ
וא׃ ה ִהֽ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ֽ ה ּכִ  ַעל־ִרְבָק֔
ים  ַהיִָּמ֔ ֙ם  ׁשָ ְרכּו־֥לֹו  ָאֽ י  ֣ ּכִ י  ַוְיִה֗ ח 
ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ ֶלְך  ֶמ֣ ֶלְך֙  ֲאִביֶמ֨ ף  ֵק֗ ַויַּׁשְ
ִיְצָח֙ק  ֤ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַויַּ֗ ֹון  ַחּל֑ ַהֽ ד  ַע֖ ּבְ
ֹו׃ ּתֽ ִאׁשְ ה  ִרְבָק֥ ת  ֵא֖ ק   ְמַצֵח֔
אֶמ֙ר  ק ַויֹּ֨ ֶלְך ְלִיְצָח֗ א ֲאִביֶמ֜ ְקָר֨ ט ַויִּ
ְרּתָ  יְך ָאַמ֖ וא ְוֵא֥ ָך֙ ִה֔ ּתְ ֤ה ִאׁשְ ְך ִהּנֵ ַא֣
ק  ִיְצָח֔ ֵאָלי֙ו  אֶמר  ַויֹּ֤ וא  ִה֑ ִתי  ֲאֹח֣
יָה׃ ָעֶלֽ ן־ָא֖מּות  ּפֶ י  ְרּתִ ָאַמ֔ י  ֣  ּכִ

י ַאְתָרא ַעל  ִאילּו ֲאָנֵשׁ ז ּוְשׁ

ֵתיּה ַוֲאַמר ֲאָחת  ֵעיַסק ִאְתּ
ְלֵמיַמר  ֵחיל  ְדּ ֲאֵרי  ִהיא, 
ִני  ִיְקְטלּוַנּ ְלָמא  ִדּ ִתי  ִאְתּ
ִרְבָקה  ַעל  ַאְתָרא  י  ֲאָנֵשׁ
ִהיא: ֵחיזּו  יַרת  ִפּ ַשׁ  ֲאֵרי 

ן  ָמּ ד ְסִגיאּו ֵליּה ַתּ ח ַוֲהָוה ַכּ

ֲאִביֶמֶלְך  ִכי  ְוִאְסַתּ יֹוַמָיּא 
ִמן  ֵאי  ָתּ ְפִלְשׁ ּדִ א  ַמְלָכּ
ִיְצָחק  ְוָהא  ַוֲחָזא  א,  ֲחַרָכּ
ֵתיּה: יְך ִעם ִרְבָקה ִאְתּ  ְמַחֵיּ

ְלִיְצָחק  ֲאִביֶמֶלְך  ּוְקָרא  ט 

ָתְך  ִאְתּ ָהא  ַרם  ְבּ ַוֲאַמר 
ֲאַמְרְתּ  ְוֵאיְכֵדין  ִהיא 
ֵליּה  ַוֲאַמר  ִהיא,  ֲאָחת 
ְלָמא  ִיְצָחק ֲאֵרי ֲאַמִרית ִדּ

ֶאְתְקִטיל ֲעַלּה:

אונקלוס

 רש"י 
ּתוֹ. על אשתו, כמו "אמרי לי אחי הוא" )לעיל כ, יג(: )ז( ְלִאׁשְ

י ָאְרכּו. אמר: מעתה אין לי לדאוג מאחר שלא אנסוה עד עכשיו, ולא  )ח( כִּ
נזהר להיות נשמר:

ה(: סד,  רבה  )מדרש  מיטתו  משמש  שראהו  וגו'.  ֲאִביֶמֶלְך  ֵקף  ׁשְ  ַויַּ



מא תולדות

 ביאור 
המילים  את  לפרש  אין  ּתוֹ.  ְלִאׁשְ
דהיינו  לאשתו"  המקום  אנשי  "וישאלו 
שפנו אל רבקה אשתו ושאלו אותה מי 
אשתו',  את  'וישאלו  במשמעות  היא, 
את  יצחק  ענה  מדוע  כן  אם  שהרי 
להם  ענתה  ולא  היא"  "אחותי  התשובה 

רבקה עצמה?
במילה  שהלמ"ד  רש"י  מסביר  לכן 
"לאשתו" משמשת כמו 'על', במשמעות 
'על אודות'. ראיה לכך שלמ"ד משמשת 
המילים  מן  רש"י  מביא  זו  במשמעות 
שיצאו  לפני  לשרה  אברהם  שאמר 
נבוא  אשר  המקום  כל  "אל  לנדודיהם: 
'אמרי  היינו  הוא",  אחי  לי  אמרי  שמה 

עלי'.4
י ָאְרכּו. מדוע מציינת התורה אימתי  כִּ
משמעות  אין  הרי  זה?  אירוע  התרחש 

זמן!  לאחר  או  מייד  אירע  הדבר  אם 
מסביר רש"י שבכך מסבירה התורה כיצד 
יתכן שיצחק ורבקה לא נזהרו לנהוג כזוג, 
על אף שהודיעו לכולם שהם אח ואחות 
- זאת משום שעברו ימים רבים )="ארכו 
המקום  שאנשי  מבלי  הימים"(  שם  לו 
שחשבו  אף  על  רבקה,  את  לקחת  ניסו 
שהיא פנויה, ומשום כך קיבל יצחק את 
הרושם שאין בני המקום שטופים בזימה 

ואין לרבקה סכנה מהם.
את  ראה  אבימלך  ֲאִביֶמֶלְך.  ֵקף  ׁשְ ַויַּ
יצחק "מצחק את )=עם( רבקה אשתו", 
ו"מצחק" הוא כינוי בלשון נקיה לתשמיש 
המיטה, וכמו שאמרה אשת פוטיפר על 
יוסף )להלן לט, יז(: "בא אלי העבד העברי 
ודאי  ושם  בי",  לצחק  לנו  הבאת  אשר 

מדובר על עניין זה.

 עיון 
י ָאְרכּו. כאן אנו רואים שאכן מצבם הרוחני של הפלישתים השתנה לטובה, שהרי  כִּ
כאשר אברהם בא עם שרה היא נלקחה מייד לביתו של אבימלך ורק בנס ניצלה )לעיל 
כ, ב-ד(, ואילו כאשר יצחק בא עם רבקה לא זו בלבד שלא אנסוה אלא כלל לא ניגשו 
אל יצחק "אחיה" לבקש את ידה! גם להלן נראה שתגובתו של אבימלך מכובדת ביותר 

לכל הנושא.
אלא מסתבר שהאירוע שאירע להם בעבר עם אברהם וכן התנהגותו הנוכחית של יצחק 
עשתה רושם רב על הפלישתים, ובזכות צדיקים אלה הפלישתים שיפרו במקצת את 
מעשיהם. יתכן שסיפור זה בא ללמדנו על מהות תפקידו של עם ישראל, והוא להעלות 
את רמתו המוסרית של העולם ולהוציא את בני האדם מהרוע, וקצת מן האור דוחה 

הרבה מן החושך.

ֵקף ֲאִביֶמֶלְך. קשה מאוד להבין מדוע כתב רש"י על יצחק אבינו שעשה מעשים  ׁשְ ַויַּ
לכאורה  זה  בפירוש  ויש  לראות,  יכולים  שאחרים  כזה  באופן  להם  יפה  שהצניעות 
משום זלזול בכבודו של יצחק. מפרשים אחרים כתבו שאבימלך ראה רק מעשי קירבה 

ראה רש"י לעיל כ, יג ד"ה אמרי לי, וכד, כא ד"ה משתאה לה, שם הביא פסוק זה כראיה. וראה עוד רש"י . 4

כד, ז ד"ה ואשר דיבר לי.





בראשית מב

ביניהם ולא תשמיש ממש )ראה אור החיים הקדוש(, ואף יש ממפרשי רש"י שנדחקו לומר 
שאבימלך ראה רק שסגרו החלון והסיק מכך שיצחק משמש מיטתו, וודאי לא ראה 

מעשה תשמיש עצמו, אך קשה מאוד לפרש כן בלשונו של רש"י.
עיון בדברי המדרש, שהוא המקור לדברי רש"י, מגלה שהעניין אף חמור יותר. המדרש 
מונה שתי בעיות במעשהו של יצחק: א( למרות האבל על אברהם אביו שכח זאת יצחק 
בגלל אריכות הימים וצחק עם אשתו. ב( יצחק שימש מיטתו ביום, על אף שהעושה 

כן הרי הוא מגונה.
אבינו  אברהם  בעולם.  שחל  מסויים  שינוי  על  לנו  מספרת  שהתורה  להסביר  ונראה 
נפטר מן העולם, ומייד אחר כך היה רעב בארץ, וכביכול העולם כולו משתתף בצער 
הסתלקותו של הצדיק. בעקבות כך רוצה יצחק לפעול כמו שפעל אברהם אביו בשעת 
הרעב ולרדת לחוץ לארץ, אל הגלות. אך הנה הקב"ה אומר לו אל תרד לחו"ל - "גור 
בארץ הזאת"! אין אתה כאברהם שהגיע לארץ כנען מחו"ל, אלא אתה הדור של בוני 
הארץ, נולדת בארץ זו ואל תצא ממנה! יצחק אינו יוצא לחו"ל אלא יושב בגרר, והנה גם 
התושבים שם אינם מאנים לו שום רע. הוא מרגיש שהוא יכול לחיות חיים נורמאליים 
של בנייה. את ההרגשה הזאת מבטא הסיפור על שמחתו עם אשתו, כי חיים בארץ 
ישראל הם חיים טבעיים שאינם מנותקים מן הארציות. ההנאה מן העולם אינה איסור, 
אלא להיפך, רצונו של הקב"ה הוא שהאדם יחיה בצורה מהנה ונוחה, ויממש את תכלית 
חייו הרוחנית והמעשית מתוך הנאה ושמחה. יצחק הוא ה'איש הארץ ישראלי' הראשון 
שחי את ההרמוניה בין הגוף והנשמה. על פי יסוד זה נבאר בהמשך מדוע ביקש יצחק 

מעשו בנו שיצוד לו ציד לפני שיברכהו.

 )עיון )המשך 



מג תולדות

את  ַמה־זֹּ֖ ֶלְך  ֲאִביֶמ֔ אֶמר  ַויֹּ֣ י 
ד  ַאַח֤ ב  ַכ֞ ׁשָ ְמַעט  ּכִ֠ נּו  ֑ ּלָ יָת  ֣ ָעׂשִ
ינּו  ֵבאָת֥ ָעֵל֖ ָך ְוֵהֽ ּתֶ֔ ָהָע֙ם ֶאת־ִאׁשְ
ֶאת־ ֶלְך  ֲאִביֶמ֔ ו  ַוְיַצ֣ יא  ם׃  ֽ ָאׁשָ
יׁש  ִא֥ ּבָ ַע  ֵג֜ ַהּנֹ ר  ֵלאֹמ֑ ם  ל־ָהָע֖ ּכָ
ת׃ יּוָמֽ ֥מֹות  ֹו  ּת֖ ּוְבִאׁשְ  ַהזֶּ֛ה 

ָמא  ֲאִביֶמֶלְך  ַוֲאַמר  י 

ְזֵעיר  ִכּ ַלָנא,  ֲעַבְדְתּ  א  ָדּ
ְמַיַחד  ִדּ ֵכיב  ְשׁ ּפֹון 
ָתְך  ִאְתּ ִעם  א  ַעָמּ ְבּ
חֹוָבא: ֲעַלָנא   ְוֵאיִתיָתא 
א  ל ַעָמּ יד ֲאִביֶמֶלְך ָית ָכּ יא ּוַפֵקּ

ָהֵדין  ְלֻגְבָרא  ַיְנֵזיק  ְדּ ְלֵמיַמר, 
ֵתיּה ִאְתְקָטָלא ִיְתְקִטיל:  ּוְלִאְתּ

אונקלוס

המלך: זה  אונקלוס(,  )תרגום  בעם  המיוחד  ָהָעם.  ַאַחד   )י( 
ם. אם שכב, כבר הבאת עלינו אשם: ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאׁשָ

 ביאור 
ַאַחד ָהָעם. ניתן היה לפרש "אחד העם" 
)וכך  מן העם, מפשוטי העם  היינו אחד 
ועוד(.  החזקוני  הרד"ק,  הרס"ג,  פירשו 
בגלל  וזאת  יתכן  כן,  מפרש  אינו  רש"י 
בסגו"ל,5  ולא  בפת"ח  מנוקדת  שהאל"ף 
המיוחד  היינו  העם"  ש"אחד  ומסביר 
מכולם,  והשונה  הראשון שבהם  שבעם, 

והוא המלך.
המקרא  דרך  ם.  ָאׁשָ ָעֵלינּו  ְוֵהֵבאָת 
את  ההופכת  ההיפוך"  ב"וי"ו  להשתמש 
ולהיפך.  לעתיד,  מעבר  הפועל  של  זמנו 
הוא   - עתיד  בלשון  הוא  "יְדַּבֵר"  למשל 

ידבר, אבל "וַיְדַּבֵר" הוא לשון עבר - הוא 
דיבר. וכן להיפך, "דִּבַרְָּת" הוא לשון עבר 
- אתה דיברת, אבל "וְדִּבַרְָּת" הוא לשון 

עתיד - אתה תדבר.
לפרש  היה אפשר  "והבאת"  המילה  את 
עם וי"ו ההיפוך בלשון עתיד - אתה תביא, 
תחילת  שהרי  כן,  מפרש  אינו  רש"י  אך 
"כמעט שכב"   - עבר  בזמן  הוא  הפסוק 
להיות  צריך  הנלוה  העוון  גם  כן  ואם   -
את  רש"י  מסביר  כך  משום  עבר.  בזמן 
המשפט בזמן עבר: אם שכב המלך עם 
 האשה מייד היה בא עלינו בגללך אשם.

 רש"י 

ובמזרחי הסביר זאת בגלל המשך הפסוק שמדבר בלשון רבים - "והבאת עלינו אשם", ואילו היה זה מעשה . 5

חטא של אחד מפשוטי העם מדוע ירבוץ האשם על כל העם? אלא ודאי זהו המיוחד שבעם. 

מדוע משתמשת כאן התורה לזמן עבר בלשון שמשתמעת  ם.  ָאׁשָ ָעֵלינּו  ְוֵהֵבאָת 
זו  לכאורה כזמן עתיד? יתכן שרוצה לרמוז לנו שמי שעבר עבירה חמורה - עבירה 

מלווה אותו כל ימיו, ויש לאדם זה כתם שאינו נמחק.

 עיון 



בראשית מד

וא  ַהִה֔ ֶרץ  ָא֣ ּבָ ִיְצָח֙ק  ע  ְזַר֤ ַויִּ יב 

ה  ֵמָא֣ וא  ַהִה֖ ָנ֥ה  ָ ּשׁ ּבַ א  ְמָצ֛ ַויִּ
ְיהָוֽה׃ הּו  ְיָבְרֵכ֖ ַוֽ ים  ָעִר֑  ׁשְ
ֶלְך  ֤ ַויֵּ יׁש  ָהִא֑ ל  ְגּדַ֖ ַויִּ יג  שלישי 

ד׃ ְמֹאֽ ל  י־ָגַד֖ ֽ ּכִ ד  ַע֥ ל  ְוָגֵד֔  ָהלֹוְך֙ 

ַאְרָעא  ְבּ ִיְצָחק  ּוְזַרע  יב 

א  ָתּ ַשׁ ְבּ ח  ַכּ ְוַאְשׁ ַהִהיא 
ְמָאה  ַחד  ַעל  ַהִהיא 
ְיָי: ּוָבְרֵכיּה  ֲערּוִהי,  ְדַשׁ  ִבּ
ְבָרא, ַוֲאַזל ָאֵזיל  יג ּוְרָבא ֻגּ

א: ְרָבא ַלְחָדּ  ָסֵגי ְוָרֵבי ַעד ִדּ

אונקלוס

 רש"י 
כארץ  עצמה,  ישראל  כארץ  חשובה  שאינה  פי  על  אף  ַהִהוא.  ָאֶרץ  בָּ )יב( 

שבעה גויים:
ָנה ַהִהיא. אף על פי שאינה כתיקנה, שהיתה שנת רעבון: ׁשָּ בַּ

ָנה ַהִהיא. שניהם למה? לומר שהארץ קשה והשנה קשה  שָּ ָאֶרץ ַהִהיא בָּ בָּ
)בראשית רבה סד, ו(:

ָעִרים. שאמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת שאמדוה מאה  ֵמָאה ׁשְ
)תרגום אונקלוס(. ורבותינו אמרו: אומד זה למעשרות היה )בראשית רבה פס"ד, ו(:

י־ָגַדל ְמאֹד. שהיו אומרים: זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של  )יג( כִּ
אבימלך )בראשית רבה שם, ז(:

 ביאור 
ָנה ַהִהוא. יכול היה  ָ ּשׁ ָאֶרץ ַהִהוא בַּ בָּ
הפסוק לקצר ולומר 'ויזרע יצחק וימצא 
זאת  שעשה  ברור  שהרי  שערים',  מאה 
מדוע  נמצא.  היה  בהם  ובזמן  במקום 
"בארץ  זאת  שעשה  התורה  הדגישה 
אלא  זאת  אין  ההיא"?  ו"בשנה  ההיא" 
וההשגחה  הנס  גודל  את  להדגיש  כדי 

להם זכה יצחק.
ארץ פלישתים היא ודאי חלק בלתי נפרד 
לגור  עבר  יצחק  שהרי  ישראל,  מארץ 
לחוץ  לרדת  שלא  הקב"ה  בהוראת  שם 
נקראת  היא  אין  מקום  מכל  אך  לארץ, 

חשיבות  לה  ואין  עממים'  שבעת  'ארץ 
כמו החלקים האחרים של הארץ )משום 
שאין בה מרכז רוחני כמו הר המוריה או 
חברון, וכן אין היא מקום מבורך מבחינה 
עיינות  וגבעות,  הרים  בה  ואין  כלכלית, 

ותהומות(. 
אם כן 'הארץ קשה', שאינה חשובה כארץ 
ו'השנה  כמוה,  משובחת  ואינה  ישראל 
ומכל  ובצורת,  קשה', שהיתה שנת רעב 
ובירכו  יצחק  של  דרכו  ה'  הצליח  מקום 

בברכה גדולה.
"מאה שערים"  הביטוי  ָעִרים.  ׁשְ ֵמָאה 



מה תולדות

 )ביאור )המשך 
'שער'  המילה  אין  ובודאי  מובן,  אינו 
רש"י  מסביר  הרגילה.  כמשמעותה  כאן 
שהמילה 'שער' כאן היא מלשון 'שיעור', 
אומד, והביטוי "מאה שערים" משמעותו 
שהשדה  היינו  מהשיעור',  מאה  'פי 
ושיערו  ממה שאמדו  מאה  פי  הצמיחה 

שתעשה.
לכאורה אינו מובן מדוע היה צורך לאמוד 
היה  ומדוע  השדה,  תעשה  כמה  מראש 
צורך לספור לבסוף כמה עשתה? משום 
כך מביא רש"י את דברי רבותינו במדרש, 
היה  ולמניין  לאומד  שהמניע  שהסבירו 
הצורך לדעת כמה מעשרות יש לתת.

היבול  מן  ההפרשות  היינו  'מעשרות' 
לכוהנים,  לתת  ישראל  בני  שנתחייבו 
ללויים ולעניים. נראה לומר שיצחק היה 
ונותנן  התבואה  מן  מעשרות  מפריש 

לעניים או לישיבה של שם ועבר.
לתאר  מאריך  הפסוק  ְמֹאד.  י־ָגַדל  כִּ
את עושרו של יצחק: "ויגדל האיש, וילך 
ומשמע  מאד",  גדל  כי  עד  וגדל  הלוך 
מה  להבין  וצריך  מופלג,  עשיר  שהיה 
מוסיפות המילים "עד כי גדל מאוד" על 

תיאור עושרו.
כמותי  תיאור  כאן  שאין  מפרש  רש"י 
אלא  מכולם,  יותר  עשיר  שהיה  לומר 
לומר שהיה עשיר כל כך גדול עד שאי 
בינו  השוואה  שום  לערוך  היה  אפשר 
אפשר  שאי  כמו  אחרים,  עשירים  לבין 
של  לעושר  עשיר  של  עושר  להשוות 

עני.
'זבל פרדות' היינו הדשן שנעשה מצואתן 
זה  שדשן  אומרים  והיו  הפרדות,  של 
עולה בשוויו על כל רכושו של אבימלך.6' 

 עיון 

'פרדות' הן הכלאה בין סוס וחמור, ועיין רש"י דברים טו יד שפרדים אין בהם ברכה. יש שהקשו על דברי . 6

לו, כד, שענה )מבניו של עשו, בנו של יצחק( הוא שיצר פרדים לראשונה.  רש"י כאן ממה שכתב להלן 

וצריך לומר שענה הוא הראשון שהכליא סוס וחמור בידיים, אולם היו לפניו פרדים שנוצרו באופן טבעי 

ללא התערבות אדם. אמנם תוס' )בבא מציעא פה ע"א( גרסו בלשון המדרש כאן "זבל בהמותיו של יצחק".

ָנה ַהִהוא. כאן אנו רואים שיצחק אבינו התעשר מתוך עמלו עבור  ָ ּשׁ ָאֶרץ ַהִהוא בַּ בָּ
עצמו, בסייעתא דשמיא. בכך שונה הוא משאר האבות, שהרי אברהם התעשר על ידי 
זרים.  ויעקב אמנם התעשר מעמלו אך עשה זאת עבור  המתנות שקיבל מהמצרים, 

יצחק התעשר כאדם חופשי על האדמה שהובטחה לעם ישראל.

ואומר שאלמלא היה ליצחק צורך לדעת את כמות  המדרש מוסיף  ָעִרים.  ׁשְ ֵמָאה 
המעשר לא היה מודד את התבואה, כי 'אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין', 
כלומר רק במקום שיש צניעות הברכה מצויה. חוסר צניעות מביא לקנאה של אחרים, 
כדי  דווקא  הותרה המדידה  כך  ומשום  טובה,  בעין  ונתינה  צדקה  היא  לכך  והתרופה 

לקיים מצות צדקה.

י־ָגַדל ְמאֹד. עושרו המופלג של יצחק מוכיח כי הוא נאחז בארץ ישראל והפך בה  כִּ
למעצמה, ויש בעוצמה זו תקווה לקיום ההבטחה האלוקית בדבר ירושת הארץ לצאצאי 

אברהם.



בראשית מו

ר  ְיִהי־֤לֹו ִמְקֵנה־ֹצא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔ יד ַוֽ

ים׃ ֽ ּתִ ִלׁשְ ה ַוְיַקְנ֥אּו ֹא֖תֹו ּפְ ה ַרּבָ֑ ֲעֻבּדָ֖  ַוֽ
ְפרּו֙  ָחֽ ר  ֲאׁשֶ֤ ת  ֵאֹר֗ ְוָכל־ַהּבְ טו 
יו  ָאִב֑ ם  ַאְבָרָה֣ י  יֵמ֖ ּבִ יו  ָאִב֔ י  ַעְבֵד֣
ר׃ ים ַוְיַמְל֖אּום ָעָפֽ ּתִ֔ ִלׁשְ ֣מּום ּפְ  ִסּתְ

ָעָנא  יֵתי  ֵגּ ֵליּה  ַוֲהוֹו  יד 

י,  ַסִגּ ה  ַוֲעֻבָדּ ּתֹוֵרי  ְוֵגיֵתי 
ֵאי: ָתּ ִלְשׁ ְפּ יּה  ֵבּ יאּו   ְוַקִנּ
ֲחַפרּו  ַדּ יֵרי  ֵבּ ְוָכל  טו 

יֹוֵמי  ְבּ ֲאבּוִהי,  ַעְבֵדי 
ָטמּוִנין  ֲאבּוִהי  ַאְבָרָהם 
ַעְפָרא:  ּוְמלֹוִנין  ֵאי  ָתּ ִלְשׁ ְפּ

אונקלוס

 רש"י 
ה. פעולה רבה, בלשון לע"ז אובריינ"א ]=מכלול העבודות[.  ה ַרבָּ )יד( ַוֲעֻבדָּ

עבוֹדה משמע עבודה אחת, עבּודה משמע פעולה רבה:
ים. מפני שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות  תִּ ִלׁשְ פְּ מּום  ִסתְּ )טו( 
עלינו )תוספתא סוטה פ"י ה"ב(. 'טמונין פלשתאי', לשון סתימה. ובלשון משנה: 

'מטמטם את הלב' )פסחים מב ע"א(:
 ביאור 

"עבּודה"  שפירשו  יש  ה.  ַרבָּ ה  ַוֲעֻבדָּ
אינו  רש"י  ושפחות.  עבדים  במשמעות 
כלשון  עבּודה  מפרש  אלא  כן  מפרש 
רבים של עבֹודה, ומשמעות הדבר שעסק 
בעיסוקים כלכליים רבים ולא רק בעבודה 
רבה,  פעולה  משמעותה  "עבּודה"  אחת. 
פעולה  משמע  רבה"  "עבּודה  וממילא 

מרובה כפל כפליים.
ים. מה עשו הפלשתים  תִּ ִלׁשְ מּום פְּ ִסתְּ
לבארות שחפרו עבדי אברהם? - אונקלוס 
מבאר  ורש"י  טָמונין",   - "סתמום  תרגם 
שכוונתו ללשון סתימה ולא ללשון הטמנה 
העברית  המילה  מן  לכך  וראיה  והסתרה, 

'מטמטם את הלב' )המופיעה בברייתא בגמרא 
שם(, שמשמעותה סותמת את הלב. אם כן 
הפלשתים לא כיסו והסתירו את הבארות 
מעיני בני אדם אחרים אלא סתמו אותם 

לגמרי - "וימלאום עפר".
הבארות  את  הפלשתים  סתמו  מדוע 
האלה? - רש"י מסביר )עפ"י התוספתא( 
הבארות  שהשארת  חששו  שהפלשתים 
תסכן אותם בפני אויב עתידי.7 לטענתם 
הם לא עשו זאת כדי לפגוע באברהם או 
ביצחק אלא היתה להם סיבה עניינית - 
בארות  מלחמה  בעת  שמא  חשש  קיים 

אלה, שהיו מחוץ לעיר, יהוו מכשול.8

בתוספתא עצמה נכתב שהבארות יבשו עם מותו של אברהם, אך רש"י כאן לא כתב כן.. 7

יש שפירשו שהאויבים יחמדו את הבארות האלה וייצאו עליהן למלחמה נגד אבימלך, ויש שפירשו שהבארות . 8

האלה יעזרו לאויבים למצוא מים בזמן מלחמה.



מז תולדות

 )עיון )על העמוד הקודם 
ה. גם כאן מדגיש רש"י את אחיזתו המרובה של יצחק בקרקע על ידי  ה ַרבָּ ַוֲעֻבדָּ

יצירת מעצמה כלכלית.

ים. לא ברור כלל כיצד הבארות סיכנו את אבימלך, ובכל מקום בארות  תִּ ִלׁשְ מּום פְּ ִסתְּ
הם מקור לעושר ואינם מקור לחשש. על כן נראה שסתימת הפלשתים את הבארות 
נבעה מקנאה ושנאה, והן אשר הובילו אותם לבצע מעשה אווילי שכזה, שהרי כעת 
יכולים להועיל לאף אחד מן הצדדים! הפלשתים לא מונעים מענייני  הבארות אינם 
מוסר וטוב כלליים אלא משנאה, ומכסים את מעשיהם הנלוזים בתירוצים שאינם אמת.
מטרתם בפעולה זו היתה למנוע המשכיות מביתו של אברהם, ולהפריע ליצחק להמשיך 

בדרכו של אביו, וכפי שנראה להלן.

 ביאור 

 עיון 
ָרר. ניסיונו של יצחק להיאחז בארץ בדרכי שלום אינו עולה יפה, וברגע שהוא  ַנַחל־גְּ בְּ
היכן שהוא  להתיישב  לו  ואינם מאפשרים  בו  יותר מדי התושבים מקנאים  מתעשר 

רוצה. הוא עדיין בחזקת 'גר' ואינו נעשה תושב.

ק  ֶאל־ִיְצָח֑ ֶלְך  ֲאִביֶמ֖ אֶמר  ַויֹּ֥ טז 
ּנּו  ִמּמֶ֖ ְמּתָ  י־ָעַצ֥ ֽ ּכִ נּו  ִעּמָ֔ ֵמֽ ְך  ֵל֚
ק  ִיְצָח֑ ם  ָ֖ ִמּשׁ ֶלְך  ֥ ַויֵּ יז  ד׃  ְמֹאֽ
ם׃ ֽ ׁשָ ב  ַויֵּׁ֥שֶ ר  ָר֖ ַנַֽחל־ּגְ ּבְ ַחן  ֥  ַויִּ

טז ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק, 

ֲאֵרי  ָנא  ֵמִעַמּ ִאיֵזיל 
א:  ַלְחָדּ ָנא  ִמַנּ ֵקיְפְתּ   ְתּ
ָרא  ן ִיְצָחק, ּוְשׁ ָמּ יז ַוֲאַזל ִמַתּ

ן: ָמּ ְגָרר ִויֵתיב ַתּ ַנְחָלא ִדּ  ְבּ

אונקלוס

 רש"י 
ָרר. רחוק מן העיר: ַנַחל־גְּ )יז( בְּ

יצחק  התיישב  תחילה  ָרר.  ַנַחל־גְּ בְּ
בגרר, אחר כך גירש אותו אבימלך ודרש 
הלך  כך  ובעקבות  מעימנו",  "לך  ממנו 
יצחק מגרר והתיישב בנחל גרר. לכאורה 
הטוב  המקום  הוא  גרר"  "נחל  כי  נראה 
ביותר בגרר, כי נחל הוא מקור מים החיוני 

לחקלאות, אך קשה לומר כן שהרי יצחק 
נתבקש לעזוב את גרר!

משום כך מסביר רש"י ש"נחל גרר" לא 
לעיר  מחוץ  אלא  גרר  העיר  בתוך  היה 
תחומי  בתוך  עדיין  אבל  ממנה,  ורחוק 

ארץ גרר. 



בראשית מח

ָית  ַוֲחַפר  ִיְצָחק  ְוָתב  יח 

ֲחַפרּו  ַדּ ַמָיּא  ְדּ יֵרי  ֵבּ
ֲאבּוִהי  ַאְבָרָהם  יֹוֵמי  ְבּ
ַתר  ָבּ ֵאי  ָתּ ִלְשׁ ְפּ ְוָטמּוִנין 
ּוְקָרא  ַאְבָרָהם,  ִמית  ְדּ
ָמָהן  ְשׁ ִכּ ָמָהן  ְשׁ ְלהֹון 
ֲאבּוִהי: ְלהֹון  ָקֵרי  ֲהָוה   ַדּ
ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוֲחַפרּו  יט 

חּו  ַכּ ְוַאְשׁ ַנְחָלא,  ְבּ
ָנְבִעין: ַמִיין  ְדּ יר  ֵבּ ן  ָמּ  ַתּ

 רש"י 

ת  ֵאֹר֣ ר ׀ ֶאת־ּבְ ק ַויְַּחּפֹ֣ ב ִיְצָח֜ ׁשָ יח ַויָּ֨

ם  ַאְבָרָה֣ יֵמ֙י  ּבִ ְפרּו֙  ָחֽ ר  ֲאׁשֶ֤ ִים  ַהּמַ֗
י  ֲחֵר֖ ַאֽ ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ ֣מּום  ַוְיַסּתְ יו  ָאִב֔
֔מֹות  א ָלֶה֙ן ׁשֵ ְקָר֤ ַויִּ ם  ֣מֹות ַאְבָרָה֑
יו׃ ָאִבֽ ן  ָלֶה֖ א  ר־ָקָר֥ ֲאׁשֶ ת  ֹמ֕ ֵ ּשׁ  ּכַ
ַחל  ּנָ֑ ּבַ ק  י־ִיְצָח֖ ַעְבֵדֽ ֥רּו  ַויְַּחּפְ יט 

ֽים׃ ַחיִּ ִים  ַמ֥ ר  ֵא֖ ּבְ ם  ְמְצאּו־ׁשָ֔  ַויִּ֨

 ביאור 

אונקלוס

ְחּפֹר. הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו ופלשתים סתמום,  ב ַויַּ ׁשָ  )יח( ַויָּ
מקודם שנסע יצחק מגרר חזר וחפרן:

הוזכרו  טו  בפסוק  לעיל  ְחּפֹר.  ַויַּ ב  ׁשָ ַויָּ
בארות שחפר אברהם וסתמום פלשתים 
אביו  עבדי  חפרו  אשר  הבארות  "וכל   -
פלשתים  סתמום  אביו  אברהם  בימי 
וימלאום עפר", ואף כאן מוזכרות בארות 
כאלה - "בארות המים אשר חפרו בימי 
אחרי  פלשתים  ויסתמום  אביו  אברהם 
מות אברהם", ועל אלה האחרונות נאמר 
ששב יצחק וחפרן שנית. האם אלה הן 

אותן הבארות שהוזכרו לעיל?
אותן  הן  שאלו  לומר  מסתבר  לא 
ירצה עכשיו,  יצחק לא  הבארות, שהרי 

לעשות  מגרר,  שגורש  לאחר  מייד 
הפלשתים  עם  מובהק  מעשה-עימות 
מאידך,  שסתמו.  הבארות  את  ולחפור 
של  קבוצות  שתי  שהיו  לומר  קשה 
סתמו  כולן  ואת  אברהם  שחפר  בארות 
הפלשתים, שהרי התורה אינה מבדילה 

ביניהן.
זו מסביר רש"י שכאן  כדי ליישב בעיה 
התורה חוזרת לתאר את מה שקרה עוד 
בטרם  ועוד  גרר,  את  עזב  שיצחק  לפני 
גורש יצחק מגרר כבר חפר הוא את אותן 

הבארות שחפר אברהם אביו.9

הבארות . 9 אלה  ואין  אחרות,  בארות  יצחק  כאן שחפר  לפרש שמדובר  העדיף  הנ"ל,  הקושי  בגלל  הרמב"ן, 

שהוזכרו בפסוק טו, עיין בדבריו באריכות. רש"י לא רצה לפרש כן כי מלשון הפסוקים משמע שמדובר 

באותן בארות.



מט תולדות

 עיון 

בימים  עוד  יצחק  לנו רש"י שאת הבארות האלה חפר  לאחר שגילה  ְחּפֹר.  ַויַּ ב  ׁשָ ַויָּ
שהיה גר בגרר נוכל להבין מדוע הפלשתים קינאו בו ורצו שיילך מעימם. יצחק בא לגור 
בארצם כאורח אך הוא מתנהג כאדוני הארץ, ובחפירת הבארות שחפר אביו הוא מוכיח 
את השייכות שלו לארץ ואת ההמשכיות לפועלו של אברהם. יצחק מצהיר במעשיו 
כי אין הוא איש זר אלא הוא ממשיכו של אברהם שנאחז בארץ משך עשרות שנים. 

הפלשתים אינם מוכנים לקבל זאת והם מקנאים ביצחק ועוינים אותו.

 רש"י 

 ביאור 

 )עיון )על העמוד הקודם 

ק  י ִיְצָח֛ ר ִעם־ֹרֵע֥ י ְגָר֗ יבּו ֹרֵע֣ כ ַויִָּר֜
ם־ ֽ ׁשֵ א  ְקָר֤ ַויִּ ִים  ֑ ַהּמָ נּו  ָל֣ ר  ֵלאֹמ֖
ֹו׃  ֖קּו ִעּמֽ ְתַעּשְׂ י ִהֽ ֥ ק ּכִ ׂשֶ ֵא֙ר ֵע֔ ַהּבְ

ִעם  ְגָרר  ִדּ ָרֲעָוָתא  ּוְנצֹו  כ 

ְלֵמיַמר  ִיְצָחק  ְדּ ָרֲעָוָתא 
ּוְקָרא  ַמָיּא,  יַלָנא  ִדּ
ק  ֵעֶשׂ ֵביָרא  ְדּ ַמּה  ְשׁ
יּה: ִעֵמּ קּו  ִאְתַעַסּ  ֲאֵרי 

אונקלוס

ק. ערער: )כ( ֵעׂשֶ

קּו ִעּמוֹ. נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור: י ִהְתַעׂשְּ כִּ

קּו ִעּמו. שורש עׂש"ק  י ִהְתַעּשְׂ ק כִּ ֵעׂשֶ
)בשי"ן שמאלית( אין פירושו כמו 'עסק', 
שורש  אלא  בעניין,  ולהשתדל  לפעול 

על  ויכוח  תוך  ומריבה  ערעור  עניינו  זה 
בעלות. הפלשתים ערערו על זכותו של 
יצחק בבאר וטענו כי המים שייכים להם.

קּו ִעּמו. לפי פירוש רש"י זהו ויכוח לגיטימי על זכויות מים. סביר  י ִהְתַעּשְׂ ק כִּ ֵעׂשֶ
להניח כי טענת הפלשתים היתה שבאר זו שנמצאת בנחל מימיה מגיעים לה מהנחל, 

והואיל והנחל הוא "נחל גרר" ושייך להם גם מימי הבאר שייכים להם.



בראשית נ

יבּו  ַויִָּר֖ ֶרת  ַאֶח֔ ר  ֵא֣ ּבְ רּו֙  יְַּחּפְ ַוֽ כא 

ְטָנֽה׃ ׂשִ ּה  ָמ֖ ׁשְ א  ְקָר֥ ַויִּ יָה  ם־ָעֶל֑  ּגַ
ר  ֵא֣ ּבְ ֙ר  ַויְַּחּפֹ ם  ָ֗ ִמּשׁ ק  ֣ ַויְַּעּתֵ כב 

א  ְקָר֤ ַויִּ יָה  ָעֶל֑ ָר֖בּו  א  ְוֹל֥ ֶרת  ַאֶח֔
ה  י־ַעּתָ֞ ֽ ּכִ ַויֹּ֗אֶמר  ְרֹח֔בֹות  ָמּה֙  ׁשְ
ֶרץ׃  ָבָאֽ ינּו  ּוָפִר֥ נּו  ָל֖ ְיהָו֛ה  יב  ִהְרִח֧
ַבע׃ ֽ ׁשָ ר  ֵא֥ ּבְ ם  ָ֖ ִמּשׁ ַעל  ֥ ַויַּ כג   רביעי 

יר ֻאְחִרי ּוְנצֹו ַאף  כא ַוֲחַפרּו ֵבּ

ְטָנה: ַמּה ִשׂ  ֲעַלּה, ּוְקָרא ְשׁ
ַוֲחַפר  ן  ָמּ ִמַתּ ק  ַלּ ְוִאְסַתּ כב 

יר ֻאְחִרי ְוָלא ְנצֹו ֲעַלּה,  ֵבּ
ְרחֹובֹות  ַמּה  ְשׁ ּוְקָרא 
י  ַאְפִתּ ַען  ְכּ ֲאֵרי  ַוֲאַמר 
ַאְרָעא: ְבּ ְוִנּפֹוׁש  ַלָנא   ְיָי 
ַבע: ן ִלְבֵאר ָשׁ ָמּ  כג ּוְסֵליק ִמַתּ

 רש"י 

 ביאור 

 עיון 
וכן  הפרעה,  רק  היא  אלא  כשנאה  חמורה  אינה  ו"שטנה"  דברינו  כנים  אם  ְטָנה.  ׂשִ
בין  האיבה  כי  עולה  ממילא  זכויות,  על  ויכוח  אלא  אלים  סכסוך  עניינו  אין  "עׂשק" 
הפלשתים ובין יצחק לא היתה קיצונית וחמורה כל כך, והיא הלכה ופחתה עם הזמן, 

וממריבה עברו להפרעה, עד שבבאר השלישית כבר לא היה ריב והתנגדות כלל.

ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ. יצחק מאמין שהוא הצליח לרכך את השנאה של תושבי הארץ אליו, 
ומעתה יוכל להמשיך את היאחזותו בארץ בלי להיגרר למלחמות בלתי פוסקות.

ְטָנה. נוישימונ"ט ]נזק[: )כא( ׂשִ

)כב( ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ. כתרגומו: 'וִנפוש בארעא':

אין  ש"שטנה"  סבור  רש"י  ְטָנה.  ׂשִ
מביא  לפרשה  וכדי  שנאה,  משמעותה 
 - nuisement - מילה בצרפתית עתיקה
שמשמעותה הפרעה ונזק. נראה שכוונת 
רש"י להשוות את "שטנה" למילה 'ׂשטן', 
במשמעות הפרעה ומכשול, כמו בפסוק 

"ויתייצב מלאך ה' בדרך לשטן לו" )במדבר 
כב, כב(.

ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ. "הרחיב ה' לנו" מתייחס 
מתייחס  בארץ"  "ופרינו  אבל  העבר,  אל 
אל העתיד10 - מעתה נתרבה בארץ.

אונקלוס

"פרינו" הוא פועל בזמן עבר, וי"ו ההיפוך הופכת לזמן עתיד - "ופרינו".. 10



נא תולדות

 רש"י 

 ביאור 

ְיָלה ַה֔הּוא  ֣ ּלַ ּבַ יו ְיהָו֙ה  א ֵאָל֤ ַויֵָּר֨ כד 

ם  ַאְבָרָה֣ י  ֱאֹלֵה֖ י  ֹנִכ֕ ָאֽ ַויֹּ֕אֶמר 
ִכי  ָאֹנ֔ ָך֣  י־ִאּתְ ֽ ּכִ יָר֙א  ַאל־ּתִ יָך  ָאִב֑
ת־ַזְרֲעָך֔  ֶאֽ י  יִת֣ ְוִהְרּבֵ יָך֙  ַרְכּתִ֨ ּוֵבֽ
ֶבן  ֧ ַויִּ כה  י׃  ֽ ַעְבּדִ ם  ַאְבָרָה֥ ֲע֖בּור  ֽ ּבַ
ה ַויֶּט־ ם ְיהָו֔ ֣ ׁשֵ ְקָר֙א ּבְ ַח ַויִּ ם ִמְזּבֵ֗ ֣ ׁשָ
ק  ַעְבֵדי־ִיְצָח֖ ם  ֥ ְכרּו־ׁשָ ַויִּ ֳה֑לֹו  ָאֽ ם  ׁשָ֖
ר  ָר֑ יו ִמּגְ ְך ֵאָל֖ ֶלְך ָהַל֥ ר׃ כו ַוֲֽאִביֶמ֕ ֵאֽ ּבְ
ר־ְצָבֽאֹו׃ ׂשַ ל  ּוִפיֹכ֖ הּו  ֵרֵע֔ ֵמֽ  ַוֲֽאֻחזַּ֙ת 

ֵליְלָיא  ְבּ ְיָי  ֵליּה  ִלי  ְוִאְתְגּ כד 

ֱאָלֵהיּה  ֲאָנא  ַוֲאַמר  ַההּוא 
ָלא  ֲאבּוְך,  ַאְבָרָהם  ְדּ
ַסֲעָדְך ֵמיְמִרי  ְדַחל ֲאֵרי ְבּ ִתּ
ָנְך  ְבּ ָית  י  ְוַאְסֵגּ ְך  ַוֲאָבְרִכָנּ
י: ַעְבִדּ ַאְבָרָהם  ִדיל   ְבּ
י  ָחא ְוַצִלּ ן ַמְדְבּ ָמּ כה ּוְבָנא ַתּ

ן  ָמּ ַתּ ּוַפְרֵסיּה  יָי  ַדּ ָמא  ְשׁ ִבּ
ן ַעְבֵדי  ָמּ ֵניּה, ּוְכרֹו ַתּ ְכּ ְלַמְשׁ
ַוֲאִביֶמֶלְך  כו  יָרא:  ֵבּ ִיְצָחק 
ָרר, ְוִסיַעת  ֲאָתא ְלָוֵתיּה ִמְגּ
 ֵמָרֲחמֹוִהי ּוִפיכֹול ַרב ֵחיֵליּה:

אונקלוס

]ויש  מאוהביו.  סיעת  מרחמוהי',  'וסיעת  כתרגומו:  ֵמֵרֵעהּו.  ת  ַוֲאֻחזַּ )כו(   
יא(  יד,  )שופטים  מרעים"  "שלשים  כמו  התיבה,  מיסוד  מ'  מרעהו,  פותרין: 
דשמשון, כדי שתהיה תיבת "ואחזת" דבוקה, אבל אין דרך ארץ לדבר על 
המלכות כן סיעת אוהביו, שאם כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו ולא היה לו 
אלא סיעה אחת של אוהבים, לכן יש לפותרו כלשון הראשון.11[ ואל תתמה 
על תי"ו של "ואחזת" ואף על פי שאין התיבה סמוכה, יש דוגמתה במקרא 

"עזרת מצר" )תהלים ס, יג; קח, יג(, "ושֻכרת ולא מיין" )ישעיה נא, כא(:
ת. לשון קביצה ואגודה שנאחזין יחד: ֲאֻחזַּ

את  מפרש  רש"י  ֵמֵרֵעהּו.  ת  ַוֲאֻחזַּ
הביטוי "אחוזת מרעהו" במשמעות סיעה 

)=קבוצה( של אוהביו.12
לפירוש  פירושים:  שני  מציע  רש"י 

בדפוס הראשון הקטע המוסגר אינו.. 11

במדרש )בראשית רבה פס"ד, ט( נחלקו האם "אחוזת" הוא שם אדם מסויים או במשמעות סיעה. רש"י . 12

נקט כדעה השניה.





בראשית נב

 עיון 
ת ֵמֵרֵעהּו. נראה לומר כי תי"ו המופיעה במקום ה"א נועדה להדגיש את המילה  ַוֲאֻחזַּ
בתהלים  חשובה,  סיעה  שהיא  ב"אחזת"  מדובר  כאן  יותר.  רבה  משמעות  לה  ולתת 
דרושה "עזרת" שהיא עזרה משמעותית, בישעיהו ירושלים "שכֻרת" משום שצרותיה 

רבו למעלה ראש.

חבריו,  מתוך  אחת  סיעה  זוהי  הראשון 
והמ"ם של "מרעהו" היא מ"ם השימוש 
לפירוש  "מ)תוך( רעהו" =מבין חבריו.   -
והמ"ם  כולם,  חבריו  סיעת  זוהי  השני 
של "מרעהו" היא חלק מהמילה עצמה, 
אצל  ה"ְמרֵעִים"  כמו  =חבריו,  "מרעהו" 

שמשון.
על שני הפירושים קשה:

המילה  מדוע  קשה,  הראשון  לפירוש 
בדרך  הבאה  תי"ו,  עם  מופיעה  "אחזת" 
כלל בסמיכות, ולא עם ה"א, הרי לפירוש 
זה אי אפשר לומר שיש כאן סמיכות!

לא  כי  בסברה,  קשה  השני  לפירוש 
מסתבר לומר שהיתה למלך סיעה אחת 
עמו  לקח  כולם  ואת  אוהביו,  כל  של 

לביקור אצל יצחק!
מכוח קושיא זו דוחה רש"י את הפירוש 

הראשון  הפירוש  על  הקושי  ואת  השני, 
תופעה  זו  שאמנם  בכך  מיישב  הוא 
שאינה על פי הכללים הרגילים, אך כבר 
מצאנו במקרא דוגמאות נוספות לתופעה 
זו של תי"ו המופיעה בסוף מילה במקום 

ה"א גם כשאין סמיכות.13
רש"י מביא לכך שתי ראיות: 

"הבה לנו עזרת מצר" - המשורר מבקש 
כנגד  עזרה  ויושיט  שיסייע  מהקב"ה 
אלא  סמיכות  כאן  אין  ובודאי  האוייב, 

התי"ו היא תוספת חריגה.
ולא  וְׁשכֻרת  עניה,  זאת  נא  שמעי  "לכן 
ירושלים לאחר  פונה אל  הנביא   - מיין" 
שסבלה ייסורים רבים, והרי היא מבולבלת 
ולא צלולה כמו שיכורה, אך אין זה מיין 
אלא מ"כוס התרעלה" ומכל הצרות. אף 

כאן ודאי מילה זו אינה בסמיכות.

 )ביאור )המשך 

בלשון המדקדקים תופעה זו נקראת 'נפרד בצורת נסמך'.. 13



נג תולדות

כז ַוֲאַמר ְלהֹון ִיְצָחק ָמֵדין 

ְוַאּתּון  ְלָוִתי,  ֲאֵתיתֹון 
ְחּתּוִני  ַלּ ְוַשׁ ָיִתי  ְסֵניתֹון 
ָוְתכֹון: כח ַוֲאַמרּו ִמְחָזא  ִמְלּ
ֵמיְמָרא  ֲהָוה  ֲאֵרי  ֲחֵזיָנא 
ַוֲאַמְרָנא  ַסֲעָדְך  ְבּ יָי  ַדּ
מֹוָמָתא  ַען  ְכּ ם  ְתַקַיּ ִתּ
יַנָנא  ין ֲאָבָהַתָנא ֵבּ ֲהָות ֵבּ ַדּ
ְך: ִעָמּ ְקָים  ְוִנְגַזר   ּוֵביָנְך, 

ּוַע  ַמּד֖ ק  ִיְצָח֔ ֲאֵלֶה֙ם  אֶמר  ַויֹּ֤ כז 
י  ם ֹאִת֔ ֵנאֶת֣ ֙ם ׂשְ י ְוַאּתֶ ם ֵאָל֑ אֶת֣ ּבָ
אְמ֗רּו  ַויֹּֽ כח  ֶכֽם׃  ִאּתְ ֵמֽ ֖חּוִני  ּלְ ׁשַ ַוּתְ
ְך֒  ִעּמָ ְיהָו֣ה ׀  י־ָהָי֣ה  ֽ ּכִ ָרִאינּו֮  ָר֣אֹו 
ינּו  ינֹוֵת֖ ֽ ּבֵ ה  ָאָל֛ ָנ֥א  י  ִה֨ ּתְ אֶמר  ַוּנֹ֗
ְך׃ ֽ ית ִעּמָ ה ְבִר֖ ָך ְוִנְכְרָת֥ ינּו ּוֵביֶנ֑ יֵנ֣ ּבֵ

 

אונקלוס

 רש"י 
)כח( ָראוֹ ָרִאינּו. ראינו באביך,

 ראינו בך )בראשית רבה פס"ד, י, עיי"ש(:
ינוֵֹתינּו וגו'. האלה אשר בינותינו מימי אביך, תהי גם עתה  ִהי ָנא ָאָלה בֵּ תְּ

בינינו ובינך )אונקלוס(:
 ביאור 

 עיון 

ָראוֹ ָרִאינּו. מדוע כפלו דבריהם ואמרו 
"ראו ראינו"? 

ואנשיו  אבימלך  כי  רש"י  מסביר 
והן  הן להצלחתו של אברהם  מתייחסים 
שיש  מבינים  והם  יצחק,  של  להצלחתו 
כאן המשכיות ולא משהו מקרי וזמני.14
הפסוק אינו  ינוֵֹתינּו.  בֵּ ָאָלה  ָנא  ִהי  תְּ
לכאורה  שהרי  כפילות,  בו  ויש  ברור 

ל"בינינו  זהה  משמעותה  "בינותינו" 
שהפלשתים  מפרש  רש"י  ובינך"! 
מבקשים להמשיך את אותה האלה אשר 
אברהם,  ובין  בינם  הקודם  בדור  היתה 

ולחדש אותה כעת גם עם יצחק.
על פי רש"י יש לפרש כך: 'תהי עתה )=נא( 
האלה אשר היתה בינינו לבין אברהם גם 
בינינו ובינך'. וכעין זה תירגם אונקלוס.

ראה מעין זה רש"י לעיל )כב, יז(: "ברך אברכך - אחת לאב ואחת לבן". 14

יצחק  העובדה שהיאחזותו של  את  מקבלים  הפלשתים  ינוֵֹתינּו.  בֵּ ָאָלה  ָנא  ִהי  תְּ
היתה  זאת  אביו.  אברהם  של  פעולותיו  את  ממשיכה  היא  אלא  ארעית  אינה  בארץ 

מטרתו העיקרית של יצחק - להיחשב כממשיכו של אברהם.



בראשית נד

א  יָשׁ ָנא ִבּ ֲעֵביד ִעַמּ כט ִאם ַתּ

ָלא ַאְנֵזיְקָנְך ּוְכָמא  ָמא ְדּ ְכּ
ְלחֹוד  ְך  ִעָמּ ֲעַבְדָנא  ַדּ
ָלם,  ְשׁ ִבּ ְחָנְך  ַלּ ְוַשׁ ָטב 
יָי: ַדּ ִריָכא  ְבּ ַען  ְכּ  ַאְתּ 
ָיא  ְתּ ִמְשׁ ְלהֹון  ַוֲעַבד  ל 

ִתיאּו: ּוְשׁ  ַוֲאַכלּו 
ַצְפָרא  ְבּ ימּו  ְוַאְקִדּ לא 

ַלֲאחּוִהי,  ַבר  ְגּ ימּו  ְוַקִיּ
ַוֲאַזלּו  ִיְצָחק  ִחּנּון  ְלּ ְוַשׁ
ָלם: ְשׁ ִבּ ָוֵתיּה   ִמְלּ

ה  ָרָע֗ נּו  ִעּמָ֜ ה  ֲעׂשֵ֨ ֽ ִאם־ּתַ כט 

ר  ֲאׁשֶ֨ ְוַכֽ ֲע֔נּוָך  ְנַגֽ א  ֹל֣ ֙ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ
ֲחָך֖  ֽ ּלֵ ׁשַ ַוּנְ ַרק־֔טֹוב  ָך֙  ִעּמְ ינּו  ֤ ָעׂשִ
ְיהָוֽה׃ ֥רּוְך  ּבְ ה  ַעּתָ֖ ה  ֥ ַאּתָ ֑לֹום  ׁשָ  ּבְ

אְכ֖לּו  ה ַויֹּֽ ּתֶ֔ ַעׂש ָלֶה֙ם ִמׁשְ ֤ חמישי ל ַויַּ

ֶקר  ַבּבֹ֔ ימּו  ֣ ּכִ ַויַּׁשְ לא  ּו׃  ּתֽ ׁשְ ַויִּ
ם  ֵח֣ ּלְ ַוְיׁשַ יו  ְלָאִח֑ יׁש  ִא֣ ְב֖עּו  ֽ ָ ּשׁ ַויִּ
ֽלֹום׃ ׁשָ ּבְ ֹו  ִאּת֖ ֵמֽ ַויְֵּֽל֥כּו  ק   ִיְצָח֔

 רש"י 

אונקלוס

 )כט( לֹא ְנַגֲענּוָך. כשאמרנו לך )לעיל פסוק טז(: "לך מעמנו":
ה. גם אתה עשה עמנו כמו כן:  ַאתָּ

 ביאור 

 )עיון )המשך 
הוליד את  בן אברהם, אברהם  "יצחק  במילים:  כך פתחה התורה את הפרשה  משום 
יצחק", משום כך רוצה יצחק לרדת למצרים כמו שעשה אברהם אביו, מסיבה זו מחליט 
יצחק ללכת דוקא אל אבימלך כפי שעשה אביו, אף הוא מכריז על אשתו שהיא אחותו 
ניסו לשלול  וחופר את הבארות אשר חפר אביו. הפלשתים  וחוזר  כפי שעשה אביו, 
להכיר  נאלצים  הם  עתה  אך  בארץ,  אברהם  של  ממשיכו  להיות  הזכות  את  מיצחק 

בזכותו של יצחק על חבל ארץ זה.

מתייחס  אירוע  לאיזה  ְנַגֲענּוָך.  לֹא 
אבימלך כשאומר שהפלשתים לא הזיקו 

לגופו של יצחק?
מסביר רש"י שכוונתו היא לזמן בו גירשו 
וטענתו  מארצם,  יצחק  את  הפלשתים 
של אבימלך היא שהם עשו זאת בצורה 

מכובדת וללא אלימות.
ה'אלה'  מתוארת  זה  בפסוק  ה.  ַאתָּ
בן  הברית  נכרתת  עליה  )=השבועה( 
יצחק והפלשתים, אך נוסח ה'אלה' אינו 
כאשר  רעה  עמנו  תעשה  "אם  ברור: 
טוב  רק  עמך  עשינו  וכאשר  נגענוך  לא 



נה תולדות

 עיון 

 )ביאור )המשך 
ונשלחך בשלום, אתה עתה ברוך ה'". יש 
עמנו  תעשה  "אם   - תנאי  משפט  כאן 
רעה...", ובסופו מעין ברכה או הצהרה - 
"אתה עתה ברוך ה'", והיכן ההתחייבות 

ההדדית כאן?
ש"אתה"  רש"י  מפרש  כך  משום 

'כשם  כלומר:  אתה',  'גם  משמעותו 
שאנו לא עשינו עמך רעה אלא רק טוב 
אלא  רעה  עמנו  לא תעשה  אתה  גם   -

רק טוב'.
סיום הפסוק "עתה ברוך ה'" הוא ברכה 

לה' על ההסכם ההדדי.

לֹא ְנַגֲענּוָך. גישתו של אבימלך היא גישה שיקרית. הוא מציג את גירושו של יצחק 
כפעולה ראויה וטובה שנעשתה בהגינות, וכביכול מוטל על יצחק להודות ולשבח את 
הפלשתים על כך שלא הזיקו לו בשעת הגירוש. אך האמת היא שהפלשתים הציקו 
רבות ליצחק עד שגירשוהו מעליהם, ואלמלא היה יצחק חזק ותקיף היו הם גורמים לו 

רעה רבה יותר ממה שעשו לו.
ורק  העמים,  של  ליבם  טוב  על  לסמוך  ליהודים  אסור  חשוב:  מסר  לומדים  אנו  כאן 

כשעם ישראל מתחזק יש לו סיכוי לשרוד.

ה. מדוע רצו הפלשתים לכרות ברית עם יצחק? נראה שהפלשתים חששו שמא  ַאתָּ
יצחק יוזם נקמה על כך שגורש מארצם וכעת הוא מתחזק ומכין את נקמתו. משום כך 

הם הקדימו ובאו אליו כדי לחתום עמו על ברית והסכם שלום.



בראשית נו

ַההּוא  יֹוָמא  ְבּ ַוֲהָוה  לב 

ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוֲאתֹו 
ֵעיַסק  ַעל  ֵליּה  יאּו  ְוַחִוּ
ַוֲאַמרּו  ֲחַפרּו,  ַדּ יָרא  ֵבּ
לג  ַמָיּא:  ְחָנא  ַכּ ַאְשׁ ֵליּה 
ַעל  ְבָעה,  ִשׁ ָיַתּה,  ּוְקָרא 
ֵאר  ְבּ א  ַקְרָתּ ְדּ ַמּה  ְשׁ ין  ֵכּ
ָהֵדין: יֹוָמא  ַעד  ַבע   ֶשׁ
ִעין  ר ַאְרְבּ ַבּ ו  ֵעָשׂ ַוֲהָוה  לד 

ָתא  ִאְתּ ּוְנֵסיב  ִנין  ְשׁ
ֵאִרי  ְבּ ת  ַבּ ְיהּוִדית  ָית 
ַמת  ְשׂ ָבּ ְוָית  ָאה,  ִחָתּ
ָאה: ִחָתּ ֵאילֹון  ת   ַבּ

אּו֙  ַויָֹּב֨ ַה֗הּוא  ֹום  יּ֣ ּבַ י ׀  ַוְיִה֣ לב 

ַעל־ֹא֥דֹות  ֔לֹו  דּו  ֣ ּגִ ַויַּ ק  ִיְצָח֔ י  ַעְבֵד֣
֖לֹו  אְמרּו  ַויֹּ֥ רּו  ָחָפ֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ר  ֵא֖ ַהּבְ
ּה  ֹאָת֖ א  ְקָר֥ ַויִּ לג  ִים׃  ָמֽ אנּו  ָמָצ֥
ם־ָהִעי֙ר  ׁשֵ ן  ֤ ַעל־ּכֵ ה  ְבָע֑ ׁשִ
ַהזֶּֽה׃ ֹום  ַהיּ֥ ד  ַע֖ ַבע  ׁשֶ֔ ר  ֵא֣  ּבְ

ים  ִע֣ ן־ַאְרּבָ ּבֶ ֙ו  ֵעׂשָ י  ַוְיִה֤ לד 

ית  ֶאת־ְיהּוִד֔ ֙ה  ָ ִאּשׁ ח  ֤ ּקַ ַויִּ ה  ָנ֔ ׁשָ
ְוֶאת־ י  ִחּתִ֑ ַהֽ י  ֵאִר֖ ת־ּבְ ּבַ
י׃ ֽ ִחּתִ ַהֽ ן  ת־ֵאיֹל֖ ּבַ ת  ַמ֔ ׂשְ ֣  ּבָ

אונקלוס

 רש"י 
ְבָעה. על שם הברית: )לג( ׁשִ

ו היה נמשל לחזיר, שנאמר: "יכרסמנה חזיר מיער"  ָנה. ֵעׂשָ ִעים ׁשָ ן־ַאְרבָּ )לד( בֶּ
)תהילים פ, יד(, החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, 
גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים. כל ארבעים  ו[  ֵעׂשָ כך אלו ]אלופי 
ו צד נשים מתחת בעליהן ומענה אותם, כשהיה בן ארבעים  ֵעׂשָ שנה היה 

אמר: אבא בן ארבעים שנה נשא אשה, אף אני כן )בראשית רבה פס"ה, א(:

 ביאור 
פעם  בכל  כי  לעיל  ראינו  ְבָעה.  ׁשִ
שחפר  לבאר  שם  נתן  אבינו  שיצחק 
בשם  דוקא  בחר  מדוע  התורה  ציינה 
זה )עשק, שטנה, רחובות(. כאן התורה 
לבאר  יצחק  קרא  מדוע  מנמקת  אינה 

את  רש"י  מציע  ולכן  "שבעה",  בשם 
לבאר  קרא  יצחק  החסר:  ההסבר 
הברית  שם  על  "שבעה"  האחרונה 
עליה  ברית  הפלשתים,  עם  שכרת 

נשבעו שני הצדדים לקיימה.



נז תולדות

 עיון 

 )ביאור )המשך 
כל  לאורך  ראינו  ָנה.  ׁשָ ִעים  ן־ַאְרבָּ בֶּ
הפרשה היאך התורה מדגישה את הקשר 
למעשיו  יצחק  של  מעשיו  בין  ההדוק 
כאן  לנו  אומר  רש"י  אביו.  אברהם  של 
להיחשב  מנסה  יצחק  של  בנו  עֵָׂשו  כי 
לסמן  ובכך  יצחק,  של  דרכו  כממשיך 
את עצמו כממשיך השושלת, ומשום כך 
הוא נושא אשה בדיוק בגיל ארבעים כפי 

שעשה יצחק אביו )לעיל כה, כ(.
אך רש"י מדגיש שדמיון זה הוא חיצוני 
מהותית  מבחינה  כי  פנימי,  ואינו  בלבד 

צדיק  זה  לחלוטין,  מיצחק  שונה  עֵָׂשו 
גמור וזה רשע המנסה להיראות כצדיק. 
סימן  לו  שיש  החזיר,  הוא  לכך  משל 
אינו  אך  פרסה  מפריס   - אחד  טהרה 
הוא טמא  - אך מכל מקום  גרה  מעלה 
ז(, והוא מנופף בסימן טהרתו  יא,  )ויקרא 

וטוען כי הוא טהור.
רש"י מביא את הפסוק "יכרסמנה חזיר 
מיער" הממשיל את אויבי ישראל לחזיר 
המכרסם ומזיק לגידולים, ואוייב זה הוא 
מלכות אדום )או עמלק( הבא מעֵָׂשו.

ְבָעה. אברהם אבינו כבר קרא למקום הזה באר שבע על שם השבועה עם הפלשתים  ׁשִ
)לעיל כא, לא(, ובכך מדגיש יצחק פעם נוספת כי הוא ממשיך את דרכו של אברהם, 

ומצליח לקיים את ייעודו.



בראשית נח

 ביאור 
יש  ּוְלִרְבָקה.  ְלִיְצָחק  רּוַח  מַֹרת 
שפירשו "מורת" מלשון מרירות ועצבות 
נפש"  מרת  "והיא  כמו  מר"ר(,  )שורש 
מלשון  שפירשו  ויש  י(,  א,  א'  )שמואל 
במשמעות  מו"ר(,  )שורש  'תמורה' 
יצחק  של  רצונם  את  ושינו  שהחליפו 

ורבקה.
היא  "מורת"  שהמילה  מפרש  רש"י 
מלשון מרי, ממרים )שורש מר"ה(, והוא 

במשמעות מרד.15
לפי זה אין כוונת התורה לספר על יחסים 
ורבקה,  ליצחק  עֵָׂשו  נשות  בין  גרועים 

אלא העובדה שעֵָׂשו בחר לו לחיים דרך 
השונה  בסגנון  נשים  לו  ולקח  אחרת 
זו  עובדה  ורבקה,  יצחק  של  מערכיהם 
היתה מעין 'מרד' בהורים והכאיבה להם 
נשות  את  ראו  שהם  פעם  ובכל  מאוד, 
על  ורבקה  יצחק  של  לבם  דאב  עֵָׂשו 
בחירתו של עֵָׂשו. מסתבר לומר שנשות 
רע,  שום  ולרבקה  ליצחק  עָׂשּו  לא  עֵָׂשו 
ואולי אף להיפך, מסתבר שכמו עֵָׂשו אף 
הן כיבדו את יצחק ורבקה ושירתו אותם, 
היתה  בהן  הבחירה  עצם  כאמור,  אך, 

מעשה מרד ושינוי מדרכי אבותיו.

 עיון 
ּוְלִרְבָקה. במדרש רבה )פס"ה, ד( שאלו: "למה ליצחק תחילה?  מַֹרת רּוַח ְלִיְצָחק 
אלא על ידי שהיתה רבקה בת כומרים לא היתה מקפדת על טינופת עבודת כוכבים, וזה 
על ידי שהיה בן קדושים היה מקפיד על טינופת עבודת כוכבים, לפיכך ליצחק תחילה", 
והובאו דברי המדרש במפרשים שונים. רש"י בחר להשמיט מדרש זה, ונראה לי כי 
עשה זאת על פי שיטתו שרואה בדמויות האבות והאימהות דמויות שאין בהן שום 
דופי. אדרבה, רש"י מדגיש שהצער היה משותף ליצחק ולרבקה, וצער זה נבע מחיבורו 
של עֵָׂשו עם בנות הכנענים ולא בגלל סכסוך אישי עם נשותיו, וכפי שהסברנו בביאור.

ָזן,  לה ַוֲהַוָאה ְמָסְרָבן ּוַמְרְגּ

ַעל ֵמיַמר ִיְצָחק ְוִרְבָקה: 
ק  ְלִיְצָח֖ ֑רּוַח  ַרת  ֹמ֣  ָָ ין ְהֶי֖ ֽ ַוּתִ לה 

ה׃ ּוְלִרְבָקֽ

אונקלוס

 רש"י 
 )לה( מַֹרת רּוַח . לשון המראות רוח, כמו "ממרים הייתם" )דברים ט, כד(, כל 

מעשיהן היו לעיצבון:
ליצחק ולרבקה. שהיו עובדות עבודה זרה )בראשית רבה פס"ה, ח, עיי"ש(:

על פי המזרחי.. 15



נט תולדות

 ָָ ין ְכֶה֥ ַוּתִ ק  ִיְצָח֔ ן  י־ָזֵק֣ ֽ ּכִ ְיִה֙י  ַוֽ א  כז 
ו ׀  ֣ ֶאת־ֵעׂשָ א  ְקָר֞ ַויִּ ת  ְרֹא֑ ֵמֽ יו  ֵעיָנ֖
י  ִנ֔ ּבְ ֵאָלי֙ו  אֶמר  ַויֹּ֤ ל  ֹד֗ ַהּגָ ֣נֹו  ּבְ

ִֽני׃ יו ִהּנֵ אֶמר ֵאָל֖ ַויֹּ֥

ִיְצָחק  ִסיב  ד  ַכּ ַוֲהָוה  א  כז 
ִמְחֵזי,  ִמְלּ ֵעינֹוִהי  ּוְכַהָיא 
ֵריּה  ְבּ ו  ֵעָשׂ ָית  ּוְקָרא 
ִרי  ְבּ ֵליּה  ַוֲאַמר  א  ַרָבּ
ָהֲאָנא:  ֵליּה   ַוֲאַמר 

אונקלוס

 רש"י 
ְכֶהיָן ֵעיָניו. בעשנן של אלו. ]דבר אחר, כשנעקד על גבי המזבח והיה  )א( ַותִּ
אביו רוצה לשחטו, באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו 
בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפיכך כהו עיניו.[ דבר אחר, כדי 

שיטול יעקב את הברכות:
 ביאור 

ְכֶהיָן ֵעיָניו. התורה מקדימה ומספרת  ַותִּ
על עיוורונו של יצחק כדי להסביר כיצד 
עֵָׂשו  ובין  יעקב  בין  להבחין  הצליח  לא 

בנתינת הברכות.
כהו  מדוע  השאלה  עם  מתמודד  רש"י 
פשט  פי  על  אמנם  יצחק.  של  עיניו 
שגרמה  היא  ה'זקנה'  לכאורה,  הפסוק, 
לקבל  אך קשה  עיניו,  שיכהו  ליצחק  לו 
היו  אבותינו  שהרי  כפשוטן,  הדברים 
צדיקים ושלמים ומה טעם יסבב להם ה' 
שיסבלו ייסורים שכאלה? סיבת ה'זקנה' 
זו,  לשאלה  שלם  מענה  נותנת  אינה 

ובודאי יש כאן סיבה נסתרת.
רש"י מציע שלשה טעמים:1

שיש  נראה  הפסוקים  סמיכות  פי  על 

ומורת  עֵָׂשו  בין נשותיו של  וזיקה  קשר 
הרוח שגרמו ליצחק ורבקה לבין עיוורונו 
של יצחק. מסביר רש"י כי עשן העבודה 
זרה שהקטירו נשים אלו הוא שגרם נזק 
לעיניו של יצחק. על משמעות מדרש זה 

ראה מה שכתבנו בעיון.
של  בחייו  ביותר  המשמעותי  האירוע 
יצחק היה מעשה העקידה, וכעת מסתבר 
זה החל תהליך של התכהות  כי באירוע 
עיניו של יצחק, תהליך שנמשך כל ימיו 
והושלם בימי זקנותו. גם אגדה זו קשה 
מאוד להולמה ונסבירה בעיון בע"ה.

יצחק  של  עיניו  שיכהו  סיבב  הקב"ה 
כדי שיעקב בנו יוכל ליטול את הברכות 

שיועדו לעֵָׂשו.

 עיון 
ְכֶהיָן ֵעיָניו. לשלושת הטעמים מכנה משותף וצד שווה - העיוורון של יצחק אינו  ַותִּ
רק עיוורון פיזי אלא יש לו בסיס רוחני. הנה העיוורון של יצחק בפרשת הברכות הוא 

הטעם השני )המופיע בסוגריים( אינו מופיע בדפוס ראשון ובכמה כתבי יד.. 1





בראשית ס

א  ֹל֥ י  ְנּתִ ָזַק֑ א  ִהּנֵה־ָנ֖ ַויֹּ֕אֶמר  ב 
י׃ י ֥יֹום מֹוִתֽ ְעּתִ ָיַד֖

ֵסיִבית,  ַען  ְכּ ָהא  ַוֲאַמר  ב 

ֵלית ֲאָנא ָיַדע יֹום מֹוִתי: 

אונקלוס

 רש"י 
י יוֹם מוִֹתי. אמר רבי יהושע בן קרחה: אם מגיע אדם לפרק   )ב( לֹא ָיַדְעתִּ
אבותיו ידאג חמש שנים לפניהם וחמש לאחר כן, ויצחק היה בן קכ"ג, אמר: 
שמא לפרק אמי אני מגיע והיא מתה בת קכ"ז והריני בן חמש שנים סמוך 
לפרקה, לפיכך "לא ידעתי יום מותי", שמא לפרק אמי שמא לפרק אבא 

)בראשית רבה פס"ה, יב(:

 )עיון )המשך 
הן עיוורון פיזי והן עיוורון רוחני: עיוורון פיזי - שלא ידע לזהות ולהבדיל בין יעקב לבין 
עֵָׂשו, ועיוורון רוחני - שכביכול טעה וחשב לברך את עֵָׂשו הרשע, והעדיפו על פני יעקב.
לפי הפירוש הראשון כניסתם של הנשים הכנעניות לביתם של יצחק ורבקה הורידה 
את הרמה הרוחנית של הבית, אך יצחק לא הרחיק את בנו מביתו אלא בחר להתעצב 
אל לבו בלי לעשות שום מעשה של מחאה חריפה. יש בכך רפיון רוח, ורפיון זה מוביל 

לרפיון נוסף והוא השלמה עם מעשה נישואין זה.
אב  של  המוכנות  עצם  העקידה.  במעשה  טמון  לעיוורון  המקור  השני  הפירוש  לפי 
להרוג את בנו, בלי להתייחס לסיבות ולנימוקים, היא כעין כיבוי כל הכוחות המוסריים 
הבסיסים של האדם. העיקרון היבש שהאדם אינו מחליט כלום אלא הוא צריך לציית 
לחוקי ה' בצורה עיוורת, העיקרון שנקבע בעקידה, הוא שמכריח את יצחק לברך את 
לפי  כלל.  בזה  להתערב  אפשרות  לאדם  ואין  לעשות'  שצריך  מה  'זה  כי  הבכור  בנו 
הפירוש השלישי ההחלטה של יצחק לברך את עֵָׂשו נבעה מהבחירה החופשית שלו, 
וכפי שנבאר בהמשך. הוא היה סבור שזה הדבר הנכון לעשות וגמר אומר לברך את 
בנו עֵָׂשו. הקב"ה לא מתערב ולא משפיע על לבו של אדם, והבחירה היא אכן חופשית 
לחלוטין, אך הואיל ורצונו של הקב"ה היה שיעקב יקבל את הברכות ולא עֵָׂשו אי אפשר 
בשום דרך למנוע את קיום רצון ה', ולכן גרם הקב"ה ליצחק עיוורון פיזי )מלבד העיוורון 

הרוחני שהיה לו בעניין הזה( שיאפשר ליעקב לקבל את הברכות.

 ביאור 
מציין  מדוע  מוִֹתי.  יוֹם  י  ָיַדְעתִּ לֹא 
יצחק עובדה זו? ודאי אין הוא יודע יום 
ימות!  מתי  יודע  אדם  אין  שהרי  מותו, 
עלה  למוות  שהחשש  רש"י  מסביר  לכן 

ביצחק דווקא בזמן זה משום שהסברה 
הגופנים  כוחותיו  ואת  שהואיל  אומרת 
לומר  מסתבר  ואמו  מאביו  אדם  יורש 
קרובה  תהיה  שלו  החיים  תוחלת  שגם 



סא תולדות

ֵזיָנְך  ַען  ְכּ ַסב  ּוְכַען  ג 

ּופֹוק  ְך,  ָתּ ְוַקְשׁ ֵסיָפְך 
ֵציָדא:  ִלי  ְוצּוד   ְלַחְקָלא 

ְלְיָך֖  ּתֶ יָך  ֵכֶל֔ א־ָנ֣א  ׂשָ ֙ה  ְוַעּתָ ג 
י  ּלִ֖ ְו֥צּוָדה  ה  ֶד֔ ַהּשָׂ ְוֵצ֙א  ָך  ֑ ּתֶ ְוַקׁשְ

ִיד(׃ צידה )ָצֽ

אונקלוס

 רש"י 
'אין משחיזין את  )ביצה כח ע"א(  א־ָנא. לשון השחזה, כאותה ששנינו  ׂשָ )ג(   
הסכין אבל משיאה על גבי חברתה'. חדד סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני 

נבלה )בראשית רבה פס"ה, יג(:
ְלְיָך. חרבך, שדרך לתלותה: תֶּ

י. מן ההפקר ולא מן הגזל )בראשית רבה פס"ה, יג(: ְוצּוָדה לִּ

 )ביאור )המשך 
לתוחלת החיים של הוריו.

בן קכ"ג  רש"י מציין שיצחק אבינו היה 
החשבון  את  בניו.  את  שבירך  בשעה 
המדוייק עושה רש"י בסוף הפרשה )כח, 
 63 בן  היה  יעקב  כי  מוכיח  הוא  ט(, שם 

כאשר קיבל את הברכות, והואיל ויצחק 
מבוגר מיעקב ועֵָׂשו ב-60 שנה, כמבואר 
בתחילת הפרשה: "ויצחק בן ששים שנה 
באותו  היה  יצחק  כן  אם  אותם",  בלדת 

זמן בן 123.

 ביאור 
של  המאירים  דבריו  אלמלא  א־ָנא.  ׂשָ
במשמעות  "שא"  מפרשים  היינו  רש"י 
מסכים  רש"י  שגם  לומר  נראה  'קח'. 
שהמשמעות המיידית של המילה "שא" 
היא 'קח', אך מדוע לא אמר יצחק בפירוש 
'קח'? אלא על כרחך לומר שיצחק בחר 
דו-משמעית,  שהיא  במילה  להשתמש 
ומשמעותה היא הן לקיחה והן השחזה. 
מעֵָׂשו  מבקש  יצחק  זה  פירוש  פי  על 
על  היטב  ויחדדה  סכינו  את  שישחיז 
ראיה  השחיטה.  תיפגם  שלא  מנת 
למשמעות "שא" כהשחזה מביא רש"י 
מלשון חז"ל במשנה במסכת ביצה, שם 
את  להשחיז  שאסור  המשנה  פוסקת 

הסכין ביום טוב בכלי המיוחד לכך, אבל 
מותר להעביר סכין על גבי סכין אחרת 
כדי לחדדה כי זוהי השחזה בשינוי.

כלי  היינו  וקשתך"  "תליך  ְלְיָך.  תֶּ
הוא  כלי  איזה  אך  עֵָׂשו.  של  הצייד 
וכן  'סיפך'  תרגם  אונקלוס  "תליך"? 
רש"י  ומסביר  חרבך,   - רש"י  ביאר 
שדרך  משום  "תליך"  נקראת  שהחרב 
גופם  לצד  החרב  את  לתלות  הציידים 
רוכבים. הם  עליה  הבהמה  לצד   או 
י. יצחק מדגיש לעֵָׂשו שרצונו  ְוצּוָדה לִּ
הוא שיצוד חיה מן היערות והשדות שהם 
השייכים  העדרים  מן  ייקח  ולא  הפקר, 

לאדם אחר.



בראשית סב

יִלין  ְבִשׁ ַתּ ִלי  ַוֲעֵביד  ד 

ְרֵחיִמית ְוַאֵעיל ִלי  ָמא ִדּ ְכּ
ְך  ְתָבְרִכָנּ ִדּ ִדיל  ְבּ ְוֵאיכֹול, 
ה  ֲאמּות:   ָלא  ַעד  י  ַנְפִשׁ
יל  ַמֵלּ ד  ַכּ ַמַעת  ְשׁ ְוִרְבָקה 
ֵריּה,  ְבּ ו  ֵעָשׂ ִעם  ִיְצָחק 
ו ְלַחְקָלא ִלְמָצד  ַוֲאַזל ֵעָשׂ

ֵציָדא ְלֵאיָתָאה:

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ים  ַמְטַעּמִ֜ י  ה־ִל֨ ֲעׂשֵ ַוֽ ד 
ָלה  ְוֹאֵכ֑ י  ּלִ֖ יָאה  ְוָהִב֥ י  ְבּתִ ָאַה֛
ֶרם  ֶט֥ ּבְ י  ַנְפׁשִ֖ ֶרְכָך֥  ָבֽ ּתְ ֲע֛בּור  ֽ ּבַ
ר  ֣ ַדּבֵ ּבְ ַעת  ַמ֔ ׁשֹ ה  ְוִרְבָק֣ ָאֽמּות׃ ה 
֙ו  ֵעׂשָ ֶלְך  ֤ ַויֵּ ֑נֹו  ּבְ ו  ֶאל־ֵעׂשָ֖ ק  ִיְצָח֔
יא׃ ְלָהִבֽ ִיד  ַצ֖ ָל֥צּוד  ה  ֶד֔  ַהּשָׂ

 ביאור 
יודע  צייד  כל  ְלָהִביא.  ַצִיד  ָלצּוד 
שלא מובטח לו שיצליח למצוא ולהביא 
ציד. בכך שעֵָׂשו יצא בביטחון "להביא" 

משמע שהחליט שהוא יביא בכל מקרה, 
בין אם יצוד ובין אם יגזול.2

א־ָנא. נראה שיש למצוא בכל הוראותיו של יצחק לעֵָׂשו דרישות רוחניות ומוסריות,  ׂשָ
שאם לא כן מה צורך יש לתת לעֵָׂשו הוראות כיצד לעשות את מלאכתו המיומנת בידיו?
אף כאן יצחק מעיר לעֵָׂשו הערה רוחנית ודורש ממנו לכבד את הלכות שחיטה, ובכך 
להבין כי גם לשחיטה ולנטילת חיים יש הלכות וכללים המגבילים את האדם ומביאים 

אותו לידי עדינות.

ְלְיָך. מדוע מכנה יצחק את החרב בכינוי "תליך" ולא אומר בפירוש 'חרבך'? תֶּ
נראה שגם כאן רש"י מרמז על דרישה מוסרית. יצחק רומז כאן שאין להשתמש בחרב 

אלא לעת הצורך.

אם נסכם את דרישותיו הרוחניות של יצחק מעֵָׂשו, נראה שהן כצוואה  י.  לִּ ְוצּוָדה 
לבנו: היה איש עדין )שחוט את הבהמה ואל תהרגנה בפראות(; היה איש של שלום 

)"תליך" ולא חרבך(; היה איש ישר )אל תגזול(.

ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא. מכאן אנו רואים שעֵָׂשו בז לכל הוראותיו של יצחק אביו ומייד 
מחליט להפר אותן.

אונקלוס

 רש"י 

 )עיון )על העמוד הקודם 

)ה( ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא. מהו להביא, אם לא ימצא ציד יביא מן הגזל )בראשית 
רבה פס"ה, יג(:

עפ"י פירוש מהרז"ו למדרש.. 2



סג תולדות

 עיון 

ב  ֲעֹק֥ ֶאל־ַיֽ ה  ְמָר֔ ָאֽ ְוִרְבָק֙ה  ו 
֙י  ְעּתִ ַמ֨ ׁשָ ֤ה  ִהּנֵ ר  ֵלאֹמ֑ ּה  ָנ֖ ּבְ
ו  ֥ ֶאל־ֵעׂשָ ר  ֛ ְמַדּבֵ יָך  ֶאת־ָאִב֔
ִיד  ַצ֛ י  ֥ ּלִ יָאה  ָהִב֨ ז  ר׃  ֵלאֹמֽ יָך  ָאִח֖
ָלה  ְוֹאֵכ֑ ים  ַמְטַעּמִ֖ י  ה־ִל֥ ֲעׂשֵ ַוֽ
י׃ י מֹוִתֽ ה ִלְפֵנ֥ י ְיהָו֖ ה ִלְפֵנ֥ ֶרְכָכ֛  ַוֲאָבֽ

 ו ְוִרְבָקה ֲאַמַרת ְלַיֲעקֹוב 
ַמִעית  ַרּה ְלֵמיַמר, ָהא ְשׁ ְבּ
ו  יל ִעם ֵעָשׂ ִמן ֲאבּוְך ְמַמֵלּ
ֲאחּוְך ְלֵמיַמר:  ז ֵאיַתא ִלי 
יִלין  ְבִשׁ ֵציָדא ַוֲעֵביד ִלי ַתּ
ְך  ַוֲאָבְרִכָנּ ְוֵאיכֹול, 
מֹוִתי:  ֳקָדם  ְיָי   ֳקָדם 

אונקלוס

 רש"י 
)ז( ִלְפֵני ה'. ברשותו שיסכים על ידי:

 ביאור 
ִלְפֵני ה'. ביטוי זה אינו מובן לכאורה, 
ובוודאי  מקום  בכל  נמצא  ה'  שהרי 

הברכות יהיו לפני ה'!

מסביר רש"י שכוונת יצחק לומר לעֵָׂשו 
זהו  שאכן  בתנאי  אותו  יברך  שהוא 

רצון ה'.

נראה  אך  רבקה,  דברי  בתוך  התורה  לנו  מגלה  האלה  הדברים  את  אמנם  ה'.  ִלְפֵני 
שרש"י נקט בפשטות שאכן יצחק אמר בעצמו דברים אלה ואין בדברי רבקה שינוי 

מדברי יצחק.
לנו רש"י את ההתלבטות הקשה עמה התמודד יצחק. לא בקלות החליט  כאן מגלה 
יצחק לברך את עֵָׂשו בנו הבכור, והספק עדיין קינן בו אם אכן נכון הדבר, ומשום כך סייג 
את דבריו והוסיף את המילים "לפני ה'" כדי להדגיש שרצונו שהדברים ייעשו ברצון ה'. 
על פי זה נוכל להבין מדוע כאשר נוכח יצחק שיעקב הוא אשר קיבל את הברכות מייד 

מיהר ואמר "גם ברוך יהיה" והסכים למה שנעשה.
 



בראשית סד

י  ִמִנּ יל  ַקֵבּ ִרי  ְבּ ּוְכַען  ח 

ָדא ָיָתְך:   ֲאָנא ְמַפְקּ ְלָמא ַדּ
ַען ְלָעָנא ְוַסב ִלי  ט ִאיֵזיל ְכּ

ין ָטִבין,  ָדֵיי ִעִזּ ֵרין ְגּ ן ְתּ ָמּ ִמַתּ
יִלין  ְבִשׁ ַתּ ָיְתהֹון  ְוַאֲעֵביד 
ָרֵחים:  ְדּ ָמא  ְכּ  ַלֲאבּוְך 

ר  ֥ ֲאׁשֶ ַלֽ י  ֹקִל֑ ּבְ ע  ַמ֣ ׁשְ י  ְבִנ֖ ה  ֥ ְוַעּתָ ח 
ֶלְך־ָנ֙א  ְך׃ ט  ֹאָתֽ ֥ה  ְמַצּוָ י  ֲאִנ֖
י  ֵנ֛ ׁשְ ם  ָ֗ ִמּשׁ י  ח־ִל֣ ְוַקֽ אן  ֶאל־ַהּצֹ֔
ם  ֹאָת֧ ה  ֱעׂשֶ֨ ְוֶאֽ ים  ֹטִב֑ ים  ִעזִּ֖ י  ָדֵי֥ ּגְ

ב׃ ר ָאֵהֽ ֥ ֲאׁשֶ ֽ יָך ּכַ ים ְלָאִב֖ ֛ ַמְטַעּמִ

אונקלוס

 רש"י 
)ט( ְוַקח־ִלי. משלי הם ואינם גזל, שכך כתב לה יצחק בכתובתה ליטול שני 

גדיי עזים בכל יום )בראשית רבה פס"ה, יד(:

 ביאור 
מיותרת,  לכאורה  "לי"  המילה  ְוַקח־ִלי. 
גדיי עזים'.  'וקח שני  לומר  ואפשר היה 
מה רוצה רבקה להדגיש כשאומרת "קח 

לי"?
למילה "לי" יש שתי משמעויות: 'עבורי', 
'משלי'. רש"י מפרש שכאן  או  בשבילי, 
אלמלא  שהרי  'משלי',  היא  המשמעות 

לקחת  ויעקב  לרבקה  מותר  היה  לא  כן 
ואם  רשותו.  בלא  יצחק  של  מרכושו 
תשאל, היאך יש לרבקה בהמות השייכות 
לה, הרי ודאי לא ניהלו יצחק ורבקה שני 
חשבונות בבית! משום כך מדגיש רש"י 
רבקה  בעת שנשא את  התחייב  שיצחק 

לתת לה שני גדיי עזים בכל יום.

 עיון 
לפרט  אדם  דרכו של  ואין  ומוזר,  תמוה  נראה  ורבקה  יצחק  בין  זה  הסכם  ְוַקח־ִלי. 
בכתובה חיוב משונה של שני גדיים בכל יום, וכן אין אישה שאוכלת שני גדיים בכל יום. 
אלא כוונתו של רש"י ללמדנו שודאי רבקה לא לקחה מבעלה כלום ללא רשות, אלא 
מסתבר שהיה מותר לה לקחת כל יום לכל צרכיה ערך ששווה לכל הפחות כמו שני 
גדיים. עלינו לזכור שיצחק היה איש עשיר ואדם מתחייב לאשתו בכתובה לפי עושרו.
אך יש להקשות מצד אחר, אם יש לו ליצחק בביתו בהמות כה רבות לעשיית מטעמים 

- מדוע אם כן שלח את עֵָׂשו לצוד ציד בשדה?
נראה שבדרישה זו של יצחק יש רמז לטעם מדוע בחר יצחק לברך את עֵָׂשו. כי הנה 
אביו  ולהמשיך את מה שהחל אברהם  ומדינה,  אומה  להקים  הוא  יצחק  הייעוד של 
בארץ כנען. לתפקיד זה דרוש איש מעשה היודע לעסוק בענייני העולם הזה, ויצחק 
ראה שבנו יעקב הצדיק אינו שייך לזה אלא הוא יושב ועוסק כל היום בתורה, וכמו 
שתאר אותו הכתוב "יושב אהלים", ומשום כך סבר יצחק כי דווקא עֵָׂשו בנו הגדול, 



סה תולדות

ים. וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק? אלא האחד הקריב  ָדֵיי ִעזִּ ֵני גְּ ׁשְ
לפסחו והאחד עשה מטעמים. בפרקי דרבי אליעזר )פרק לב(:

ר ָאֵהב. כי טעם הגדי כטעם הצבי: ֲאׁשֶ כַּ

 רש"י 

 )עיון )המשך 
שהוא "איש ציד איש שדה", הוא אשר יקים את המדינה וינהיג אותה עם צבא וכלכלה 
חזקה, ויעקב אחיו שאינו מתאים להנהגה כזו יהיה הרב שיפסוק את ההלכות והדמות 
כי  לו את מאכלו,  ולהביא  לצוד  בנו  יצחק מעֵָׂשו  ביקש  כך  הרוחנית במדינה. משום 
הגדרת תפקידו היא לא לקחת מן המוכן אשר נמצא אצל אביו אלא לטרוח ולעמול כדי 

להביא את האוכל.
 ביאור 

אותו  האגדה  פי  על  ים.  ִעזִּ ָדֵיי  גְּ ֵני  ׁשְ
היום ערב פסח היה. מצות היום בפסח 
ולאוכלו  הפסח  קרבן  את  להקריב  היא 
'על השובע', כלומר לאכול אותו רק כדי 
ולא לתענוג, ומשום  לקיים את המצוה 
אחר  בשר  ולאכול  להקדים  יש  כך 
בארוחה כדי לשבוע ורק אחר כך לאכול 
את בשר הקרבן לשם מצוה. מסיבה זו 
הכינה רבקה שני גדיים - אחד לאכילה 

'על  הנאכל  לקרבן  והשני  ושביעה 
השובע'.

בנו  יצחק ביקש מעֵָׂשו  ָאֵהב.  ר  ֲאׁשֶ כַּ
לצוד לו חיה מן השדה, וסתם חיה טהורה 
לו  להביא  עומד  יעקב  ואילו  צבי,  היא 
גדי, ואין זה מה שביקש יצחק! על כך 
עונה רש"י ומסביר שהואיל וטעם הגדי 
בזה  יש  ממילא  צבי  של  לטעמו  דומה 

קיום בקשתו של יצחק.

 עיון 
ים. אגדה זו מגלה לנו את עומק פשט הכתוב. המוטיב המרכזי והשיא  ָדֵיי ִעזִּ ֵני גְּ ׁשְ
של פרשתנו הוא שחרורו של העולם מידיו של עֵָׂשו. זהו יום חשוב לעולם כיום יציאת 
מצרים. במצרים היו בני ישראל משועבדים לפרעה שחשב שהוא מנהיג את העולם, 
הוא ראש המעצמה שכל אחד צריך להיות כפוף לה. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים 
התברר שכל כוחו אינו שווה מאום. אף כאן יצחק מברך את עֵָׂשו מתוך מחשבה שהוא 
יהיה המנהיג הנבחר אשר יישא את תפקידו של אברהם, והוא יהיה מורה הדרך של 
העולם. כאשר יעקב לקח את הברכות שוחררה האמת, וזהו חג החירות בו התחילה 

ההיסטוריה של עם ישראל.

ר ָאֵהב. יש בטענה זו כעין היתממות, שהרי ודאי רצה יצחק שעֵָׂשו בנו יצוד  ֲאׁשֶ כַּ
לו חיה מן השדה ולא יקח מן המוכן מבהמות עדרו, ובכך יוכיח כי יש בו כוחות לפרוץ 
)וכפי שביארנו לעיל(.  ולהשיג, תכונות הדרושות למנהיג על מנת להקים ישות מדינית 
לקיחת גדי מן העדר בטענה שטעמו זהה לטעמו של צבי היא ללא ספק סילוף רצונו 

המפורש של יצחק.



בראשית סו

ְוֵייכֹול,  ַלֲאבּוְך  ְוַתֵעיל  י 

ֳקָדם  ְך  יָבְרִכָנּ ִדּ ִדיל  ְבּ
ַיֲעקֹוב  ַוֲאַמר  יא  מֹוֵתיּה:  
ו  ֵעָשׂ ָהא  יּה,  ִאֵמּ ְלִרְבָקה 
ַוֲאָנא  ַסֲעָרן  ַבר  ְגּ ֲאִחי 
ָמִאם  יב  ִעיַע:   ְשׁ ַבר  ְגּ
ְוֵאיֵהי  א  ַאָבּ ִני  ַנּ ְימּוִשׁ
ִמְתָלַעב, ְוַאְיִתי  ֵעינֹוִהי ְכּ ְבּ
ְרָכן:  ִבּ ְוָלא  ְלָוִטין   ָעַלי 

ר  ֲעֻב֛ ֽ ּבַ ל  ְוָאָכ֑ יָך  ְלָאִב֖ ֵבאָת֥  ְוֵהֽ  י 
מֹוֽתֹו׃ י  ִלְפֵנ֥ ֶרְכָך֖  ְיָבֽ ר  ֥  ֲאׁשֶ

ה  ֶאל־ִרְבָק֖ ב  ֲעֹק֔ ַיֽ אֶמר  ַויֹּ֣ יא 

ר  ִע֔ ׂשָ יׁש  ִא֣ ָאִח֙י  ו  ֤ ֵעׂשָ ן  ֵה֣ ֹו  ִאּמ֑
ִנ֙י  ֵ֨ י ְיֻמּשׁ ק׃ יב אּוַל֤ יׁש ָחָלֽ י ִא֥ ֹנִכ֖ ְוָאֽ
ַע  ֑ ְמַתְעּתֵ ּכִ יו  ְבֵעיָנ֖ יִתי  ְוָהִי֥ י  ָאִב֔
ה׃ א ְבָרָכֽ ה ְוֹל֥ י ְקָלָל֖ י ָעַל֛ ֵבאִת֥  ְוֵהֽ

 רש"י 
ִער. בעל שער:  )יא( ִאיׁש ׂשָ

ִני. כמו "ממשש בצהרים" )דברים כח, כט(: ֵ  )יב( ְיֻמּשׁ

 ביאור 
אינה  "שעיר"  המילה  ִער.  ׂשָ ִאיׁש 
איכותו,  או  אדם  של  מהותו  מתארת 
ולכן הביטוי "איש שעיר" נראה תמוה. 
'מקרא  מעין  כאן  שיש  מסביר  רש"י 
שיער'.  בעל  'איש  נאמר  וכאילו  חסר' 
כאשר נולד עֵָׂשו נאמר עליו שהיה "כולו 

כאדרת שיער" )לעיל כה, כה(.
משורש  היא  "ימשני"  המילה  ִני.  ֵ ְיֻמּשׁ
דגושה.  השי"ן  כך  ומשום  מש"ש, 
מישוש,  לשון  היא  המילה  משמעות 

לחוש בידיים.

ִער. מדוע בחרה התורה להשתמש בתואר "איש שעיר" ולא כתבה בפשטות  ִאיׁש ׂשָ
אינה  עֵָׂשו  של  זו  גוף  שתכונת  לרמוז  התורה  רצתה  ודאי  אלא  שיער'?  בעל  'איש 
שולית וחסרת חשיבות אלא יש בה כדי לתאר את אופיו של עֵָׂשו. עֵָׂשו הוא "איש 

שעיר" ולעומתו יעקב הוא "איש חלק".
עֵָׂשו הוא איש מאוד גברי וגס וגופו החיצוני מבטא את פנימיותו, ואילו גופו החלק 

של יעקב מבטא את פשטותו ועדינותו.

 עיון 

אונקלוס



סז תולדות

ֲעַלי  יּה  ִאֵמּ ֵליּה  ַוֲאַמַרת  יג 
ָלא  ְדּ ְנבּוָאה  ִבּ ִאְתֲאַמר 
ַרם  ִרי, ְבּ ֵייתֹון ְלָוַטָיּא ֲעָלְך ְבּ
ִלי:  ַסב  ְוִאיֵזיל  י  ִמִנּ יל   ַקֵבּ
יּה,  יד ַוֲאַזל ּוְנֵסיב ְוַאְיִתי ְלִאֵמּ

יִלין  ְבִשׁ ַתּ יּה  ִאֵמּ ַוֲעַבַדת 
ֲאבּוִהי:  ָרֵחים  ְדּ ָמא   ְכּ
י  טו ּוְנֵסיַבת ִרְבָקה ָית ְלבּוֵשׁ
ְכָיָתא  ּדָ א  ַרָבּ ַרּה  ְבּ ו  ֵעָשׂ
ת  יַשׁ ְוַאְלֵבּ ֵביָתא,  ְבּ ּה  ִעַמּ ְדּ

ַרּה ְזֵעיָרא:  ָית ַיֲעקֹוב ְבּ

ְתָך֖  י ִקְלָלֽ ֹו ָעַל֥ אֶמר לֹו֙ ִאּמ֔ יג ַוּתֹ֤

י׃ ח־ִלֽ ְך ַקֽ י ְוֵל֥ ֹקִל֖ ע ּבְ ַמ֥ ְך ׁשְ י ַא֛ ִנ֑ ּבְ
 

ֹו  ְלִאּמ֑ א  ֵב֖ ַויָּ ח  ּקַ֔ ַויִּ ֶלְך֙  ַויֵּ֨ יד 

ר  ֲאׁשֶ֖ ֽ ּכַ ים  ַמְטַעּמִ֔ ִאּמֹו֙  ַעׂש  ֤ ַוּתַ
ְבָקה  ִר֠ ח  ֣ ּקַ ַוּתִ יו׃ טו  ָאִבֽ ב  ָאֵה֥
ֹדל֙  ַהּגָ ּה  ָנ֤ ּבְ ו  ֵעׂשָ֜ י  ְגֵד֨ ֶאת־ּבִ
ִית  ּבָ֑ ּבַ ּה  ִאּתָ֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ת  ֲחֻמֹד֔ ַהֽ
ן׃ ָטֽ ַהּקָ ּה  ָנ֥ ּבְ ב  ת־ַיֲעֹק֖ ֶאֽ ׁש  ֥ ְלּבֵ  ַוּתַ

אונקלוס

 רש"י 
)טו( ַהֲחֻמדֹת. הנקיות, כתרגומו 'דכייתא'.

דבר אחר, שחמד אותן מן נמרוד )בראשית רבה פס"ה, טז(:

 ביאור 

ַהֲחֻמדֹת. שני פירושים אלה נראים כסותרים זה את זה. לפי הפירוש הראשון מדובר 
בבגדיו הנקיים והטהורים של עֵָׂשו, וכאילו יש לו לעֵָׂשו איזו חלקה טובה וטהורה אותה 
מסמלים בגדיו הנקיים הנמצאים בבית הוריו, להבדיל מבגדיו הרגילים שהם מלאי דם 

ולכלוך ממלחמותיו הבלתי פוסקות.
לעומת זאת לפי הפירוש השני, בגדים אלה הם בגדים המעידים על הבגידה המהותית 

 עיון 

ַהֲחֻמדֹת. מילה זו כתיאור לבגדים הוא 
לחמוד,  עניינו  חמ"ד  שורש  תמוה.  דבר 
לרצות מאוד, ועל פי זה מציע רש"י שני 

פירושים.
נקיים  בבגדים  מדובר  ראשון:  פירוש 
ויצוגיים.  חגיגיים  בגדים  כלומר  ויפים, 
טהורים,  היינו  'דכייתא'  תירגם  התרגום 

כלומר נקיים וצחים ביותר.
פירוש שני: את הבגדים האלה חמד עֵָׂשו 
באיסור ולקח אותם מנמרוד. נמרוד היה 
ועליו  א(,  יד,  לעיל  רש"י  )ראה  שנער  מלך 
אמרה התורה שהיה "גבור ציד לפני ה'" 

)ראה לעיל י, ח-ט וברש"י שם(.





בראשית סח

 רש"י 
ִית. והלא כמה נשים היו לו והוא מפקיד אצל אמו? אלא  בָּ ּה בַּ ר ִאתָּ ֲאׁשֶ

שהיה בקי במעשיהן וחושדן )בראשית רבה שם(:

 )עיון )המשך 

 ביאור 

ושל  הקב"ה  של  הגדול  אויבם  היה  נמרוד  ויצחק.  אברהם  של  במורשתם  עֵָׂשו  של 
אברהם, אותו הפיל לכבשן האש על אמונתו, ועֵָׂשו חמד את בגדיו של נמרוד, כלומר 
חמד את דרכו הנבזית והופעתו בעולם. לפי פירוש זה יעקב נאלץ לקחת את גבורתו 

של נמרוד ולנתב אותה לקיום העולם.

 עיון 

בגדיו  עושים  מה  ִית.  בָּ בַּ ּה  ִאתָּ ר  ֲאׁשֶ
של עֵָׂשו בבית אמו? מסביר רש"י שעֵָׂשו 
היה חושד בנשיו שאינן נאמנות לו ולכן 

והיקרים  המיוחדים  בגדיו  את  הפקיד 
אצל אמו.

דברי רש"י תמוהים מאוד. ראשית, לא ברור במה חושד עֵָׂשו  ִית.  בָּ ּה בַּ ִאתָּ ר  ֲאׁשֶ
בנשיו, והרי כל שאר רכושו ודאי נמצא בביתו עמן. ושנית, עֵָׂשו יודע שאמו מעדיפה 

את יעקב ומדוע מפקיד בגדיו אצלה?
לפי הפירוש הראשון לעיל בגדים אלה הם ה'חלקה הטובה' של עֵָׂשו, הנקודה המקורית 
והטהורה שבו, והם מייצגים את הצד טוב שבעֵָׂשו שמחבר אותו לבית הוריו ולדרכם, 

ובחלק הזה שבו ודאי אין לנשיו שום שייכות.
אמנם לפי הפירוש השני מדובר בבגדים שחמד מנמרוד. נמרוד היה כנעני, בנו של כוש 
אחי כנען. נראה לומר שעֵָׂשו מסתיר בגדים אלה מנשיו משום שחושד שאם הן תדענה 
שהבגדים נמצאים אצלו הן עלולות ללכת ולספר לנמרוד שעֵָׂשו גנב לו את הבגדים. 

בעולם של רשעים אין אימון אפילו בינם לבין עצמם.



סט תולדות

י  ֵני ִעֵזּ ְגֵדי ְבּ י ִדּ ֵכּ טז ְוָית ַמְשׁ

ְוַעל  ְידֹוִהי,  ַעל  ת  יַשׁ ַאְלֵבּ
ִעיעּות ַצְוֵריּה:  יז ִויַהַבת  ְשׁ
ְוָית ַלְחָמא  יַלָיּא  ְבִשׁ ַתּ ָית 
ַיֲעקֹוב  ְדּ יָדא  ִבּ ֲעַבַדת,  ַדּ
ַרּה:  יח ְוָעאל ְלָות ֲאבּוִהי  ְבּ
א, ַוֲאַמר ָהֲאָנא  ַוֲאַמר ַאָבּ
ַוֲאַמר  יט  ִרי:   ְבּ ַאְתּ  ַמאן 
ֲאָנא  ַלֲאבּוִהי  ַיֲעקֹוב 
ָמא  ְכּ ֲעַבִדית  ְכָרְך  ֻבּ ו  ֵעָשׂ
ַען  ְכּ י, קּום  א ִעִמּ יְלָתּ ַמֵלּ ְדּ
יִדי  ִמֵצּ ֶוֱאכֹול  ַחר  ִאְסְתּ
ְך:  ַנְפָשׁ ִני  ְתָבְרִכַנּ ִדּ ִדיל   ְבּ

ים  ִעזִּ֔ ָהֽ י  ָדֵי֣ ּגְ ֹעֹר֙ת  ת  ְוֵא֗ טז 
ת  ֶחְלַק֥ ל  ְוַע֖ יו  ַעל־ָיָד֑ ה  יׁשָ ִהְלּבִ֖
ים  ֛ ְטַעּמִ ֶאת־ַהּמַ ן  ֧ ּתֵ ַוּתִ יו׃ יז  אָרֽ ַצּוָ
ד  ַי֖ ּבְ ָתה  ָעׂשָ֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶחם  ְוֶאת־ַהּלֶ֖
יו  ֶאל־ָאִב֖ א  ַויָֹּב֥ ָנּֽה׃ יח  ּבְ ב  ֲעֹק֥ ַיֽ
ה  י ַאּתָ֖ י ִמ֥ ּנִ אֶמר ִהּנֶ֔ י ַויֹּ֣ אֶמר ָאִב֑ ַויֹּ֣
יו  ֶאל־ָאִב֗ ב  ֲעֹק֜ ַיֽ אֶמר  ַויֹּ֨ ִנֽי׃ יט  ּבְ
ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ יִתי  ָעׂשִ֕ ָך  ֹכֶר֔ ּבְ ו  ֣ ֵעׂשָ ֹנִכ֙י  ָאֽ
ה ְוָאְכָל֙ה  ָב֗ י ֽקּום־ָנ֣א ׁשְ ְרּתָ ֵאָל֑ ּבַ֖ ּדִ
ָך׃ ֽ ַנְפׁשֶ י  ּנִ ְרַכ֥ ָבֽ ּתְ ֲע֖בּור  ֽ ּבַ י  יִד֔  ִמּצֵ

אונקלוס

 רש"י 
כֶֹרָך. אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך )תנחומא ישן תולדות י(: ו בְּ )יט( ָאנִֹכי ֵעׂשָ

 ביאור 

 עיון 

כֶֹרָך. רש"י מפרש על פי  ו בְּ ָאֹנִכי ֵעׂשָ
מוטעמת  "אנכי"  המילה  המקרא:  טעמי 
והמילה  מפסיק,  טעם  שהוא  בפשטא, 
טעם  שהוא  במונח,  מוטעמת  "עשו" 
"בכורך".  המילה  עם  ומחוברת  משרת, 
על פי הטעמים הפיסוק הוא: "אנכי, עשו 
לפסק  יותר  נכון  היה  לכאורה  בכורך". 
במילה  )כשהפשטא  בכורך'  עשו,  'אנכי 

"עשו"( אך לא כן הדבר.

יעקב  שכוונת  רש"י  מסביר  כך  משום 
אלא  וישיר  בוטה  באופן  לשקר  אינה 
כפולה  במשמעות  המילים  את  לומר 
אותם  לפרש  יהיה  אפשר  בו  ובאופן 
'אנכי  להבנה:  התכוון  יעקב  פנים.  לשני 
הבכור',  בנך  הוא  ועשו  לך,  הוא המביא 
אמירה שאין בה שקר, ואילו יצחק ודאי 
הבין שיעקב מעיד על עצמו כי הוא הוא 

עשו בכורו.

כֶֹרָך. ואם תשאל, סוף סוף יעקב רימה את יצחק אביו והטעה אותו,  ו בְּ ָאנִֹכי ֵעׂשָ
שהרי יצחק לא יכול היה לדעת מה מסתתר בלבו של יעקב במשמעות מילים אלה! 
דע, שמותר היה לו ליעקב לרמות את אביו בזה, כי אביו עמד לטעות ולעשות מעשה 



בראשית ע

 רש"י 
יִתי. כמה דברים כאשר דברת אלי: ָעׂשִ

ָבה. לשון מסב על השלחן, לכך מתורגם 'אסתחר': ׁשְ
 )עיון )המשך 

את  יעקב  לדברי  מוסיף  רש"י  יִתי.  ָעׂשִ
את  משנה  ובכך  דברים',  'כמה  המילים 
לא  אלה  בדבריו  המשפט.  משמעות 
מתייחס יעקב לבקשתו של יצחק מעשו 
אלא מדבר על עצמו: 'היו מספר פעמים 
דברים  מיני  כל  לעשות  ממני  שביקשת 

ועשיתי אותם כדבריך'.
הזקן  שיצחק  לומר  מסתבר  לא  ָבה.  ׁשְ
יעקב  ממנו  מבקש  כן  אם  ולמה  עמד, 
לשבת? - מסביר רש"י שישיבה לאכול 
מבקש  הרי  וכאן  רגילה,  ישיבה  אינה 

"שבה  ולאכול:  לשבת  מיצחק  יעקב 
לשון  היא  זו  וישיבה  מצידי",  ואוכלה 
'הסבה', וכפי שמדוייק בתרגום אונקלוס, 
אלא  ישיבה  מלשון  'תיב'  תירגם  שלא 

'אסתחר' מלשון הסבה.
'מסב', 'להסב', 'הסבה' הם שורש סב"ב, 
במעגל  האנשים  יושבים  כלל  בדרך  כי 
המילה  האוכל.  מונח  בו  המרכז  סביב 
היא  אף  'סחור',  היא  ל'סבב'  הארמית 
'סחור  הביטוי  כמו  ומעגל,  סיבוב  לשון 

סחור'.

 ביאור 

 עיון 

מצוה  זו  נוראה  טעות  ולמנוע  לסכל  וכדי  הרשע,  את  לברך  והוא  מזה  גדול  שקר 
להשתמש בכל דרך. אלא שיעקב, איש האמת, אינו מסוגל להוציא דבר שקר מפיו, 
ולכן רואה רש"י לנכון לפרש את דבריו של יעקב באופן בו לכל הפחות כלפי עצמו לא 

הוציא יעקב דבר שקר מפיו, ולא הצהיר "אנכי עשו" בשעה שאין הדבר כן.
רעיון זה שמעתי מאבא מרי זצ"ל וכך כתב בספרו. ויש להוסיף ולומר שיש כח בדיבורו 
של צדיק, ואילו היה יעקב אומר "אנכי עשו" היה הוא נהפך קצת לעשו, ומשום כך 

לא רצה רש"י לפרש כך בדבריו.

יהיה בהם בהכרח שקר.  אף כאן מפרש רש"י את דברי יעקב באופן שלא  יִתי.  ָעׂשִ
מפיו. מוחלט  שקר  דבר  להוציא  יעקב  של  באפשרותו  שאין  לדרכו  נאמן  רש"י 



עא תולדות

בנוגע  יצחק  של  חשדו  ַיֲעקֹב.  קוֹל 
לזהות העומד לפניו התעורר, והוא מבקש 
למשש אותו. הוא אינו יודע אם זהו עשו 
יצחק?  את חשדו של  עורר  מה  לא.  או 
היינו  רש"י  של  המאירים  דבריו  אלמלא 
מפרשים שיצחק זיהה את צליל קולו של 
)בפסוק  אומר  עצמו  שיצחק  וכפי  יעקב, 
כב(: "הקול קול יעקב". רש"י אינו מפרש 
של  קולם  שצליל  לומר  מסתבר  כי  כך, 
מאוד,  דומה  היה  אלה  תאומים  אחים 
כלל  יעקב  מסכים  היה  לא  כן  שאלמלא 
למשימה  אמו  רבקה  בשליחות  ללכת 

בלתי אפשרית זו. חששו היחיד של יעקב 
אבי"  ימושני  "אולי  היה  השליחות  לפני 
יזהה  שמא  החשש  ולא  יב(  פסוק  )לעיל 
יצחק את קולו. משום כך מסביר רש"י כי 
חשדו של יצחק התעורר מתוכן הדברים 
ומדרך הדיבור. רש"י מדגיש שתי מעלות 
לסגנונו  יעקב  של  סגנונו  בין  המבדילות 
של עשו: שם שמים השגור על פיו של 
יעקב, ובכך מגלה כי הוא מאמין שהקב"ה 
מנהיג את העולם, וכן דרך ארץ בדיבורו 
אל אביו בנחת. יעקב כולו עדינות ואילו 

עשו כולו גסות.

ִיְצָחק ִלְבֵריּה ָמא  כ ַוֲאַמר 

ָחא  ָכּ ְלַאְשׁ אֹוִחיָתא  ין  ֵדּ
ְיָי  ָזֵמין  ֲאֵרי  ַוֲאַמר  ִרי,  ְבּ
ַוֲאַמר  כא  ֳקָדָמי:   ֱאָלָהְך 
ַען  ְכּ ְקַרב  ְלַיֲעקֹוב  ִיְצָחק 
ין  ֵדּ ַהַאְתּ  ִרי,  ְבּ ְך  ָנּ ַוֲאמּוִשׁ
ו ִאם ָלא:  כב ּוְקֵריב  ִרי ֵעָשׂ ְבּ
ֲאבּוִהי  ִיְצָחק  ְלָות  ַיֲעקֹוב 
יּה, ַוֲאַמר ָקָלא ָקֵליּה  ּוָמֵשׁ
ו:  ֵעָשׂ ְיֵדי  ִויַדָיּא  ַיֲעקֹוב   ְדּ

ַמה־זֶּ֛ה  ֔נֹו  ֶאל־ּבְ ִיְצָח֙ק  אֶמר  ַויֹּ֤ כ 
י  ֥ ּכִ ַויֹּ֕אֶמר  י  ִנ֑ ּבְ א  ִלְמֹצ֖ ְרּתָ  ִמַה֥
ְלָפָנֽי׃ כא  יָך  ֱאֹלֶה֖ ְיהָו֥ה  ה  ִהְקָר֛
ה־ ׁשָ ּגְ ב  ל־ַיֲעֹק֔ ֶאֽ ִיְצָח֙ק  אֶמר  ַויֹּ֤

י  ִנ֥ ּבְ זֶ֛ה  ה  ֥ ַאּתָ ַהֽ י  ִנ֑ ּבְ ָך֖  ׁשְ ַוֲאֻמֽ ֥א  ּנָ
ב  ֲעֹק֛ ַיֽ ׁ֧ש  ּגַ ַויִּ כב  א׃  ִאם־ֹלֽ ו  ֵעׂשָ֖
ַויֹּ֗אֶמר  הּו  ֵ֑ ַוְיֻמּשׁ יו  ָאִב֖ ק  ֶאל־ִיְצָח֥
ו׃ ֽ י ֵעׂשָ ִים ְיֵד֥ ב ְוַהיַָּד֖ ֲעֹק֔ ל֙ ֣קֹול ַיֽ  ַהּקֹ

אונקלוס

 רש"י 
ָך. אמר יצחק בלבו: אין דרך עשו להיות שם שמים שגור  א ַוֲאֻמׁשְ ה־נָּ ׁשָ )כא( גְּ

בפיו, וזה אמר "כי הקרה ה' אלהיך" )פסוק כ(:
)כב( קוֹל ַיֲעקֹב. שמדבר בלשון תחנונים, "קום נא" )פסוק יט(, אבל עשו בלשון 

קנטוריא דבר "יקום אבי" )להלן פסוק לא(:

 ביאור 



בראשית עב

מֹוְדֵעיּה ֲאֵרי  ְתּ כג ְוָלא ִאְשׁ

ו  ֵעָשׂ יֵדי  ִכּ ְידֹוִהי  ֲהַוָאה 
ּוָבְרֵכיּה:  ַסֲעָרְנָין,   ֲאחּוִהי 
ו,  ִרי ֵעָשׂ ין ְבּ כד ַוֲאַמר ַאְתּ ֵדּ

ַוֲאַמר  כה  ֲאָנא:   ַוֲאַמר 
יָדא  ִמֵצּ ְוֵאיכֹול  ִלי  ָקֵריב 
ְך  ְתָבְרִכָנּ ִדּ ִדיל  ְבּ ְבִרי  ִדּ
ַוֲאַכל  ֵליּה  ְוָקֵריב  י,  ַנְפִשׁ
ִתי:   ְוַאֵעיל ֵליּה ַחְמָרא ּוְשׁ

י  יֵד֛ ּכִ יו  ָיָד֗ י־ָה֣יּו  ֽ ּכִ י֔רֹו  ִהּכִ א  ְוֹל֣ כג 

הּו׃ ְיָבְרֵכֽ ַוֽ ת  ִעֹר֑ ׂשְ יו  ָאִח֖ ו  ֥  ֵעׂשָ
י  ִנ֣ ּבְ זֶ֖ה  ה  ֥ ַאּתָ אֶמר  ַויֹּ֕ כד 

אֶמר  ַויֹּ֗ ִני׃ כה  ָאֽ אֶמר  ַויֹּ֖ ו  ֑ ֵעׂשָ
י  ִנ֔ ּבְ ֣יד  ִמּצֵ ְכָל֙ה  ְוֹאֽ ֙י  ּלִ ה  ׁשָ ֤ ַהּגִ
ׁש־ ּגֶ ַויַּ י  ַנְפׁשִ֑ ֶרְכָך֖  ָבֽ ּתְ ַען  ְלַמ֥
׃ ּתְ ַויֵּֽׁשְ ִין  ַי֖ ֦לֹו  ֵבא  ֧ ַויָּ ל  ַויֹּאַכ֔  לֹו֙ 

אונקלוס

 רש"י 
 )כד( ַוּיֹאֶמר ָאִני. לא אמר אני עשו אלא "אני" )במדבר רבה פ"י, ו(:

 )עיון )על העמוד הקודם 

יצחק  של  שאלתו  על  ָאִני.  ַוּיֹאֶמר 
"האתה זה בני עשו" ענה יעקב תשובה 
עמומה: "אני". יצחק ודאי הבין כי יעקב 
ומשמעות  לשאלתו  ישירות  התייחס 

דבריו הם: 'כן, אני עשו', אך יעקב התכוון 
רק לומר "אני" בלי להתייחס כלל לשאלה 

שנשאלה.

 ביאור 

 עיון 

ומוכיח  יעקב,  ולהצדיק את מעשיו של  רוצה רש"י לשוב  בדבריו אלה  ַיֲעקֹב.  קוֹל 
שבאמת יעקב הוא הצדיק והוא הראוי לברכות, ואילו עשו הוא רשע ואינו ראוי. יעקב 
ואלים. גס  ואילו עשו הוא  ונעים  יעקב הוא עדין  כופר,  ואילו עשו הוא  הוא מאמין 

מסוגל  שאינו  משום  ממש,  שיקר  לא  שיעקב  רש"י  מדגיש  כאן  אף  ָאִני.  ַוּיֹאֶמר 
להוציא דבר שקר מפיו. הוא רימה וגנב את דעת אביו אך השתדל לעשות זאת בלי 

לשקר.



עג תולדות

ה'.  ְרכוֹ  בֵּ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשַ ֵריַח  כְּ ַרח...  ַויָּ
אלמלא דברי רש"י המאירים היינו מבינים 
בפשטות שהואיל ויעקב לבש את בגדיו 
נדף  טו-טז(  פסוקים  לעיל  )כאמור  עשו  של 
ממנו ריח שדה, ולכך מכוון יצחק בדבריו 
"ראה ריח בני כריח שדה", ויצחק מתפעל 
היה  עצמו  הוא  שאף  משום  הריח  מן 
)כאמור  האדמה  בעבודת  ועסק  חקלאי 

לעיל כו, יב(.
אולם רש"י אינו מפרש כך אלא מעדיף 
להביא את דברי חז"ל, שמבינים שבפסוק 

זה יש רמז לרוחניותו הגדולה של יעקב 
קדושה  באותה  חש  יצחק  ואף  אבינו, 
ורוחניות גבוהה שהיתה בו. בלשון חז"ל 
רוחני  לריח  ביטוי  הוא  תפוחים"  "שדה 

גבוה, ריח גם עדן.
יצחק  של  ברכתו  המדרש,  פירוש  לפי 
שנאמר  אף  על  כאן,  מתחילה  אינה 
'הערת  כאן  יש  אלא  ויאמר",  "ויברכהו 
של  לריחו  המתייחסת  יצחק  של  אגב' 
את  רש"י  יפרש  הבא  בדיבור  יעקב. 

הפסוק הזה על פי פשוטו.

ה־ ׁשָ יו ּגְ ק ָאִב֑ יו ִיְצָח֣ אֶמר ֵאָל֖ כו ַויֹּ֥
ק־ ַ ּשׁ ׁש֙ ַויִּ ּגַ ִנֽי׃ כז ַויִּ י ּבְ ָקה־ּלִ֖ ֥א ּוׁשְ ּנָ
הּו  ְיָבְרֵכ֑ יו ַוֽ ָגָד֖ יַח ּבְ ַרח ֶאת־ֵר֥ ֛ ֔לֹו ַויָּ
ה  ֶד֔ יַח ׂשָ ֵר֣ י ּכְ ִנ֔ יַח ּבְ ַויֹּ֗אֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣

ְר֖כֹו ְיהָוֽה׃ ֽ ר ּבֵ ֥ ֲאׁשֶ

כו ַוֲאַמר ֵליּה ִיְצָחק ֲאבּוִהי, 
ִרי:  כז  ק ִלי ְבּ ַען ְוַשׁ ְקַרב ְכּ
ַוֲאִריַח  ֵליּה  יק  ְוַנֵשּׁ ּוְקֵריב 
ָית ֵריַח ְלבּוׁשֹוִהי ּוָבְרֵכיּה, 
ְבִרי  ִדּ ֵריָחא  ֲחִזי  ַוֲאַמר 
ָבְרֵכיּה ְיָי:  ֵריַח ַחְקָלא ְדּ  ְכּ

אונקלוס

 רש"י 
ַרח וגו'. והלא אין ריח רע יותר משטף העזים, אלא מלמד שנכנס עמו  )כז( ַויָּ

ריח גן עדן )בראשית רבה פס"ה, כב(:
ְרכוֹ ה'. שנתן בו ריח טוב, וזה שדה תפוחים. כן דרשו  ר בֵּ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשַ כְּ

רבותינו ז"ל )תענית כט ע"ב(:

 ביאור 

 עיון 
ְרכוֹ ה'. רש"י הקדים כאן את דברי המדרש, אך כמובן  ר בֵּ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשַ ַרח... כְּ ַויָּ

שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, ולהלן יבאר רש"י את הפסוק על דרך הפשט.
במדרשים אלה רצו חז"ל ללמדנו היאך צדיק יכול להפוך את הגס לעדין, את השדה 

הפשוט למעין גן עדן, ואת הריח הרע לריח נעים.



בראשית עד

א  ָלּ ִמַטּ ְיָי  ָלְך  ין  ְוִיֵתּ כח 

ַאְרָעא,  ְדּ ּוִמּטּוָבא  ַמָיּא  ְשׁ ִדּ
ַוֲחַמר:  ֲעבּור   ְוַסְגיּות 

ים  ֱאֹלִה֔ ן־ְלָך֙ ָהֽ ְוִיּֽתֶ  שישי כח 
י  ַמּנֵ֖ ּוִמׁשְ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ ל֙  ִמּטַ
ׁש׃ ְוִתיֹרֽ ן  ָג֖ ּדָ ב  ְוֹר֥ ֶרץ   ָהָא֑

אונקלוס

 רש"י 
ן־ְלָך. יתן ויחזור ויתן. בראשית רבה )פס"ו, ג(.  )כח( ְוִיתֶּ

ולפי פשוטו מוסב לענין הראשון: ראה ריח בני, שנתן לו הקדוש ברוך הוא 
כריח שדה וגו', ועוד יתן לך מטל השמים וגו':

ַמִים. כמשמעו, ומדרש אגדה יש להרבה פנים: ָ ל ַהּשׁ ִמטַּ

 ביאור 
ן־ְלָך. על פי דברי רש"י לעיל בשם  ְוִיתֶּ
לך"  "ויתן  במילים  במדרש  רבותינו 
מתחילה ברכתו של יצחק ליעקב, ולפי זה 
קשה להבין מדוע הברכה מתחילה בוי"ו 

החיבור.
משום כך מסביר רש"י שיש כאן תוספת 
ברכה, וכאילו נאמר: 'יתן לך, ויתן לך עוד', 

נתינה עד בלי די. 
אך 'לפי פשוטו' של מקרא משפט זה הוא 
ריח  'ראה  הקודם:  המשפט  של  המשכו 
בני, אשר ברכו ה' כריח שדה',3 כלומר ה' 
ברך את בני בריח שדה, והוא גם יתן לך 
מטל השמים וכו' )כי השדה זקוק לטל(.
שפשט  מדגיש  רש"י  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ל  ִמטַּ
מן  טל  ירידת  על  ברכה  עניינו  הפסוק 
וידוע  השמים, שיירד בשפע ולא ייעצר, 

גשם  יורד  היכן שלא  החמות  שבארצות 
במציאות  אמנם  חשוב.  תפקיד  לטל  יש 
גם  נפסק  ואינו  מקום  בכל  יורד  הטל 
רש"י  אומר  ולכן  גשמים,4  עצירת  בעת 
נוספים לברכה  שבמדרש ישנם הסברים 

זו.
ָהֱאלִֹהים. שם 'אלקים' הוא כינוי לבורא 
כשהוא מנהיג את העולם במידת הדין.5 
הנהגה במידת הדין משמעותה שהשפע 
האלוקי מותנה בהתנהגות ראויה, ורק אם 
י-ק- שם  זאת  לעומת  מקבלים.  זכאים 
ו-ק מבטא את הנתינה בלא תנאים. בשם 
עם  אפיים  מאריך  הגדול  בחסדו  ה'  זה, 
החוטא ואינו מענישו מיד, וכן נותן חיים 
ושוקעת  זורחת  והשמש  הבריות,  לכל 

בלי קשר להתנהגות בני האדם.

רש"י משנה את סדר המילים בפסוק הקודם כדי לבאר שהביטוי "אשר ברכו ה'" אינו מוסב על "שדה" . 3

אלא על "בני".

כך משמע מן הגמרא )תענית ד ע"א( בהסבר הפסוק "אהיה כטל לישראל", עיי"ש, וראה רמב"ן כאן שהעיר . 4

על כך.

ראה רש"י בתחילת ספר בראשית, ד"ה ברא אלהים.. 5





עה תולדות

 עיון 

 )ביאור )המשך 

ַמִים. נביא כאן כמה הסברים מן המדרש: ָ ל ַהּשׁ ִמטַּ
א( "טל השמים" הוא המן, האוכל שירד לישראל מן השמים בהיותם במדבר, עליו נאמר 
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים" )שמות טז, ד(, ואף נאמר בו שהיתה עליו "שכבת 
טל" )שם, פסוק יד(. לפי פירוש זה ברכת "משמני הארץ" מתייחסת לבאר שליוותה את 
ישראל במדבר, כלומר ברכת יצחק עניינה ניסים שנעשו לישראל ביציאתם ממצרים.
ב( "טל השמים" זו ציון, כמו שנאמר בפסוק "כטל חרמון שיורד על הררי ציון" )תהלים 
קלג, ג(. לפי פירוש זה ברכת "משמני הארץ" מתייחסת לקורבנות שיקריבו בני ישראל 

במקדש.
ג( "טל השמים" זו מקרא )שירד לעולם מן השמים(, "משמני הארץ" זו משנה, "דגן" 
זו תלמוד )שאף הוא מצרך בסיסי ונחוץ(, "תירוש" זה אגדה )המשמחת את הלבבות 

כתירוש(.
הצד השווה בכל פירושי המדרש הוא שיש בברכה זו עניין רוחני ולא חומרי בלבד. אמנם 
על פי הפשט הברכה היא חומרית, אך אצל יעקב המקבל החומריות אינה התכלית ולכן 

ודאי יש משמעות נוספת לברכות אלו.
תוספת עומק ועיון בדברי המדרש

א( לפי הפירוש הראשון יש כאן רמז על אכילה ניסית, אכילה "מן השמים", כפי מה 
שהיה לבני ישראל כשיצאו ממצרים. הברכה היא שהקב"ה יציל את עם ישראל ויכלכל 

אותם בשעות משבר בדרך נס.
אמנם  ליעקב.  ישראל  ארץ  לנתינת  התייחסות  זו  בברכה  יש  השני  הפירוש  לפי  ב( 
לכתחילה יצחק לא התכוון כאן לארץ ישראל, שהרי ודאי לא חשב להוריש את ברכת 
הארץ לעשו, שהרי יש בה מימד רוחני, אבל לאחר שהתברר שהברכה מיועדת ליעקב 
הצדיק אפשר לפרש אותה לעניין הארץ. ה"טל" הוא הברכה השורה בציון, ו"משמני 
החומרי  העושר  את  מפנים  יעקב  שבני  כאן  מרומז  השמנים.  הקורבנות  הם  הארץ" 

שלהם לעבודת ה'.
ג( הפירוש השלישי הוא הרוחני מכולם, ומבין שכל השפע המוזכר בפסוק הוא כולו 

'אלקים',  בשם  יצחק  משתמש  כאן 
ומסביר רש"י שיצחק אומר בכך שברכות 
אלה יהיו על תנאי. ברכה זו אמנם היתה 
מיועדת לעשו, אך גם היא היתה מבוססת 
על ההנחה שעשו יהיה גם היורש הרוחני 
שלו, ומשום כך אף היא ניתנה על תנאי. 
ייוודע ליצחק שהברכות  בהמשך, כאשר 
הוא  יעקב  שאכן  ויבין  ליעקב,  ניתנו 
הצדיק ואילו עשו הוא הרשע, יברך יצחק 

הזכרת שם  בלי  ברכות אחרות  את עשו 
'אלקים', כלומר ללא תנאים. מדוע יסכים 
נשתדל  הרשע?  בנו  את  לברך  יצחק 

להסביר זאת בע"ה בהמשך.
שלמה  בתפילת  מצאנו  לכך  בדומה 
בחנוכת המקדש, שחילק בין תפילתו של 
יהודי שתיענה לפי רמתו הרוחנית דווקא, 
לעומת תפילתו של הנוכרי שתיענה בכל 

מקרה בלי להתייחס לזכויותיו.





בראשית עו

ָך. ויעקב אמר ליהודה "בני אביך" )להלן מט, ח(, לפי שהיו לו  ֵני ִאמֶּ  )כט( בְּ
אמך"  "בני  אמר  אחת  אשה  אלא  נשא  שלא  וכאן  אמהות,  מכמה  בנים 

)בראשית רבה פס"ו, ד(:

וישתחו  ים  ַעּמִ֗ ַיַֽעְב֣דּוָך  כט 

ים ֱהֵו֤ה ְגִבי֙ר  ֲח֤וּו( ְלָך֙ ְלֻאּמִ֔ ּתַ )ְוִיֽׁשְ
ָך  ֑ ִאּמֶ י  ֵנ֣ ּבְ ְלָך֖  ֲח֥וּו  ֽ ּתַ ְוִיׁשְ יָך  ְלַאֶח֔

ֽרּוְך׃  יָך ּבָ ְמָבְרֶכ֖ יָך ָא֔רּור ּוֽ ְרֶר֣ ֹאֽ

ַעְמִמין  ְך  ִיְפְלחּוָנּ כט 

ָדן ָלְך ַמְלְכָון ֱהִוי  ְעְבּ ַתּ ְוִיְשׁ
ֵני  דּון ָלְך ְבּ ָרב ַלֲאָחְך ְוִיְסְגּ
ִליִטין  ְיהֹון  ִליָטְך  ְך,  ִאָמּ
ִריִכין:  ְבּ ְיהֹון   ּוְבִריָכְך 

אונקלוס

 רש"י 

 )עיון )המשך 
היא  הברכה  ובודאי  פשוטו  מידי  יוצא  מקרא  שאין  שאף  לומר  נראה  רוחני.  שפע 
לימוד  כדי לחזק את  חומרית, אלא שיעקב אבינו ישתמש בברכה החומרית שיקבל 

התורה בכל דרך שהיא.

ָהֱאלִֹהים. מכאן אנו לומדים שככל שאדם קרוב יותר לאלוקים אחריותו גדולה יותר. 
להיות 'עם סגולה' אין זו הבטחה של שפע ושגשוג אלא זו קודם כל לקיחת אחריות על 
העולם, בבחינת 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'. הבטחת השפע נועדה לאפשר לעם ישראל 

לשרת את ה' יתברך בעולם.

 ביאור 
ָך. יצחק בירך את יעקב במילים  ֵני ִאמֶּ בְּ
יעקב  ואילו  אמך",  בני  לך  "וישתחוו 
ונתן  יהודה  בנו  את  בירך  כאשר  עצמו, 
בלשון  להשתמש  בחר  המלכות,  את  לו 
הטעם  מה  אביך".  בני  לך  "וישתחוו 

לשינוי מכוון זה? - מתרץ רש"י שבאמת 
הביטוי "בני אמך" עדיף, אלא שליעקב 
היו כמה נשים וכולן הולידו לו בנים, וכדי 
יהודה  של  במלכותו  בניו  כל  את  לכלול 

נאלץ יעקב לומר "בני אביך".

 עיון 
ָך. רש"י קובע כי יש עדיפות לביטוי "בני אמך", אך אין הוא מסביר מדוע  ֵני ִאמֶּ בְּ

הדבר כן.
עוד יש להבין את הביטויים השונים בהם השתמש יצחק לביטוי מלכותו של יעקב - 
יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, הוי גביר לאחֶיך, וישתחוו לך בני אמך. מה מוסיפים 

כל הביטויים האלה בעניין מלכות?



עז תולדות

 )עיון )המשך 
הנה ה'אב' מבטא את מהות המשפחה, וכפי שאמרו אחי יוסף ליוסף "שנים עשר אנחנו 
אחים בני אבינו" )להלן מב, לב(, כלומר אנחנו משפחה מלוכדת עם ערכים משותפים. 
'בני האם' הוא קשר טבעי, קשר דם, שהם אחים ודאי. אם  לעומת זאת הקשר בין 
כן לכל אחד מן הביטויים יש יתרון, 'בני אב' מדגיש את העניין הערכי-הרוחני, ואילו 
'בני אם' מדגיש את הקשר הביולוגי שלא ניתן לנתקו. אומר רש"י שאם בני ישראל 
היו כולם מאם אחת אזי היה אומר יעקב ליהודה 'ישתחוו לך בני אמך', כדי לבטא את 
הקירבה המשפחתית שלא ניתנת להפרדה בשום פנים. ליצחק יש שני בנים תאומים, 
ולכן הוא יכול לבחור אחד משני הביטויים, והוא בחר לומר דווקא 'בני אמך' ולא 'בני 
אביך', וזאת כדי להעביר מסר כפול: א( אכן מדובר כאן במשפחות נפרדות בעלי ערכים 
דע  מאידך,  ב(  אחת.  כמשפחה  מאוחדים  ישראל שהם  לבני  דומה  זה  ואין  נפרדים, 
ישראל שאינך יכול להתנתק מבני עשו. אתם שניכם בני אותה האם, עם קשר דם בל-
ינתק, ועל אף שדרככם בעולם נפרדו מכל מקום תצטרכו בעתיד לפעול יחד לקידום 

העולם, אלא שבני עשו יצטרכו לקבל את ההנהגה הרוחנית של בני יעקב.
לפי זה מובן הקשר שעושה רש"י בין שתי ברכות אלה - זו של יעקב לבניו וזו של 
יצחק ליעקב מול עשו. ההשוואה בין הברכות באה להשוות בין צורות השלטון. בשתי 
שווה  בעמים  ישראל  ללמדנו שתפקיד  "ישתחוו",  בלשון  בא  עניין השלטון  הברכות 
ולא של שליטה מדכאת. עם  ומלכות  הנהגה  דרך של  קרי  בישראל,  יהודה  לתפקיד 
ישראל אינו רוצה לשלוט בעולם ולהעביד תחתיו את הגויים אלא שליחותו היא להנהיג 

ולהתוות דרך.



בראשית עח

 רש"י 
רּוְך. ובבלעם הוא אומר "מברכיך ברוך ואורריך  אְֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך בָּ
ואורריהם  שלוה,  וסופן  יסורים  תחילתן  הצדיקים  ט(,  כד,  )במדבר  ארור" 
ומצעריהם קודמים למברכיהם, לפיכך יצחק הקדים קללת אוררים לברכת 
מברכים. והרשעים תחילתן שלוה וסופן יסורים, לפיכך בלעם הקדים ברכה 

לקללה )בראשית רבה שם(:
 ביאור 

רּוְך. בלעם,  אְֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך בָּ
שרצה לקלל את ישראל אך ה' שם בפיו 
הדומה  ברכה  ישראל  את  בירך  ברכות, 
מאוד לברכה שבירך יצחק את יעקב, אך 
עשה זאת בשינוי קטן של הפיכת הסדר: 
ומברכיך  ארור  "אורריך  לומר  במקום 
ברוך  "מברכיך  ואמר:  בלעם  הפך  ברוך" 
ואורריך ארור". מדוע בלעם הפך את סדר 

הדברים?
הנה לכל אדם הפועל לעשות דברים בעולם 
הרוצים  אויבים  ואוהבים,  אויבים  יש 
המברכים  ואוהבים  ולהכשילו,  לקללו 

ומסייעים בידו. גם אם יש לאדם סייעתא 
עצם  מקום  מכל  מאויביו  והגנה  דשמיא 
העובדה שיש לו אויבים המקללים אותו 
יש בזה סבל וייסורין. אומר יצחק בברכתו 
כי כך היא דרכם של צדיקים, שסובלים 
אויבים  עם  ומתמודדים  דרכם  בתחילת 
מצילם  הקב"ה  לבסוף  אך  ומכשולים, 
רשע,  שהיה  בלעם,  זאת  לעומת  מידם. 
אמר את הדברים מנקודת הסתכלות של 
ונראה  חפץ  שליבו  מה  שעושה  רשע, 
סבל  אחריתו  אך  בדרכו,  מצליח  הוא  כי 

וכשלון ואויביו יראו במפלתו.

 עיון 
רּוְך. יש לשאול על דברי רש"י, הרי בלעם כלל לא רצה  אְֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך בָּ
לברך ולכן הברכות שבירך היו דברים שהקב"ה שם בפיו, ויש בהם ברכה גדולה לישראל, 
ומדוע אם כן הניח הקב"ה בפיו של בלעם ניסוח 'של רשעים', שפותח במברכים ומסיים 

במקללים, ויש בו כביכול צמצום של הברכה?!
נראה פשוט שאכן בלעם לא בירך מעצמו כלום, וכל דבריו היו דברי ה', אלא שהקב"ה 
השתמש כאן בבלעם כדי ללמד אותנו עיקרון חשוב. הרשעים, כמו בלעם, הם אנשים 
שאין להם ראייה נצחית. כל מה שחשוב להם הוא הנאת ההווה ואין הם חושבים כלל 
על מה שעתיד להיות להם בעת המשפט. זוהי משמעות הביטוי 'רשעים תחילתן שלוה 
וסופן ייסורין'. לעומתם הצדיקים זוכים בראייה של הנצח, וההתמודדות בעולם הזה 
קשה להם מאוד, כי כאן שולט רֶשע גדול, ולכן צדיקים 'תחילתן ייסורין', אבל לבסוף 

ייווכחו הכל שהליכה בדרך האמת היא הדרך היחידה לשמור על נצחיות.



עט תולדות

ְך  ִיְצָח֮ק ְלָבֵר֣ ה  ֣ ּלָ ּכִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ י  ַוְיִה֗ ל 
ָיָצ֙א  א  ָיֹצ֤ ְך  ַא֣ י  ַוְיִה֗ ת־ַיֲעֹקב֒  ֶאֽ
יו  ָאִב֑ ק  ִיְצָח֣ י  ֵנ֖ ּפְ ת  ֵמֵא֥ ב  ֲעֹק֔ ַיֽ
ַעׂש  ֤ ַויַּ לא  יֽדֹו׃  ִמּצֵ א  ּבָ֖ יו  ָאִח֔ ו  ֣ ְוֵעׂשָ
יו  ְלָאִב֑ א  ַויֵָּב֖ ים  ַמְטַעּמִ֔ ם־הּו֙א  ּגַ
ְוֹיאַכל֙  ָאִב֙י  ם  ָיֻק֤ יו  ְלָאִב֗ אֶמר  ַויֹּ֣
ָך׃ ֽ י ַנְפׁשֶ ּנִ ְרַכ֥ ָבֽ ר ּתְ ֲעֻב֖ ֽ ֔נֹו ּבַ ֣יד ּבְ  ִמּצֵ

ִיְצָחק  יִצי  ֵשׁ ד  ַכּ ַוֲהָוה  ל 

ַוֲהָוה  ַיֲעקֹוב  ָית  ְלָבָרָכא 
ק ְנַפק ַיֲעקֹוב ִמן  ַרם ִמָפּ ְבּ
ו  ְוֵעָשׂ ֲאבּוִהי,  ִיְצָחק  ֳקָדם 
יֵדיּה:  ִמֵצּ ָעאל   ֲאחּוִהי 

הּוא  ַאף  ַוֲעַבד  לא 

יִלין ְוַאֵעיל ַלֲאבּוִהי,  ְבִשׁ ַתּ
א  ַוֲאַמר ַלֲאבּוִהי ְיקּום ַאָבּ
ְבֵריּה  ִדּ יָדא  ִמֵצּ ְוֵייכֹול 
ְך: ַנְפָשׁ ִני  ְתָבְרִכַנּ ִדּ ִדיל   ְבּ

 רש"י 
 )ל( ָיצֹא ָיָצא. זה יוצא וזה בא )תנחומא תולדות יא, עיי"ש(:

 ביאור 
התורה  רוצה  זה  בפסוק  ָיָצא.  ָיצֹא 
יצחק  אל  עשו  של  כניסתו  כי  להדגיש 
יעקב  של  ליציאתו  מאוד  סמוכה  היתה 
משם. הביטוי "יָצֹא יָצָא" הוא שילוב של 
זמן הווה עם זמן עבר, כלומר יעקב היה 

באמצע תהליך היציאה )שכבר החל בו( 
כאשר בא עשו.

"ויעש גם הוא  מה שכתוב בפסוק הבא 
מטעמים" היינו שכבר עשה זאת בטרם 

נכנס אל יצחק.

 עיון 
ההדגשה שיציאת יעקב היתה סמוכה מאוד לכניסתו של עשו מוכיחה  ָיָצא.  ָיצֹא 
שהיה כאן מהלך אלוקי, וההשגחה היא שעיכבה את עשו על מנת שיעקב יקבל את 

הברכות, ולכן העיכוב היה בדיוק לזמן הנצרך ולא יותר.

אונקלוס



בראשית פ

לב ַוֲאַמר ֵליּה ִיְצָחק ֲאבּוִהי 

ָרְך  , ַוֲאַמר ֲאָנא ְבּ ַמאן ַאְתּ
ו:  לג ּוְתַוּה ִיְצָחק  ְכָרְך ֵעָשׂ ֻבּ
א  ַלְחָדּ ַעד  א  ַרָבּ ְוָהא  ִתּ
ָצד  יִכי ְדּ ַוֲאַמר ַמאן הּוא ֵדּ
ַוֲאַכִלית  ִלי  ְוַאֵעיל  ֵציָדא 
יעֹול  ֵתּ ָלא  ַעד  ִמּכֹוָלא 
ִריְך ְיֵהי:  יּה, ַאף ְבּ  ּוָבֵריְכֵתּ

ה  ּתָ יו ִמי־ָא֑ ק ָאִב֖ אֶמר ֛לֹו ִיְצָח֥ לב ַויֹּ֥

ו׃ ֽ ֵעׂשָ ְרָך֖  ְבֹכֽ ְנָך֥  ּבִ י  ֲאִנ֛ ַויֹּ֕אֶמר 
 

ה ַעד־ ֹדָל֣ ק ֲחָרָד֮ה ּגְ ד ִיְצָח֣ לג ַויֱֶּֽחַר֨
ד־ ֽ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהּצָ ְמֹאד֒ ַויֹּ֡אֶמר ִמֽ
ֶרם  ֶט֥ ּבְ ל  ִמּכֹ֛ ל  ֹאַכ֥ ָוֽ י  ִל֜ ֵבא  ַויָּ֨ ַצִיד֩ 
ִיְֽהיֶֽה׃ ֖רּוְך  ם־ּבָ ּגַ הּו  ְרֵכ֑ ָוֲאָבֽ ֖בֹוא   ּתָ

אונקלוס

 רש"י 
פתוחה  גיהנם  ראה  ומדרשו:  תימה.  לשון  'ותוה',  כתרגומו:  ֱחַרד.  ַויֶּ )לג( 

מתחתיו:
 ביאור 

בדרך  משמש  חר"ד  השורש  ֱחַרד.  ַויֶּ
והתרגשות,  פחד  של  במשמעות  כלל 
ואילו בתגובתו של יצחק לא ניכרת כלל 
ומבין  שואל  הוא  רוח  בקור  התרגשות. 
הברכה,  את  שקיבל  זה  הוא  שיעקב 
ומייד הוא מוסיף את המילים "גם ברוך 
יהיה". אמירה זו מוכיחה שלא היה כאן 
איבוד עשתונות כלל. מהי, אפוא, חרדה 

זו?
רש"י מציע שני פירושים.

לשון  היא  זו  'חרדה'   - התרגום  פי  על 
מה  על  מאוד  תמה  יצחק  תמיהה. 
שהתרחש לפניו זה עתה, עשו אחד יוצא 
ועשו שני נכנס. תימהון זה הוא שהוביל 
לשאלה המתבקשת: אם אתה הוא עשו 

לפניך?  כאן  שהיה  זה  כן  אם  מיהו   -
פתרה  יעקב  זה  המיידית שהיה  ההבנה 
את התמיהה, וגרמה ליצחק להשלים עם 

העובדה ולומר "גם ברוך יהיה".
זו עניינה  על פי המדרש - אכן 'חרדה' 
רגיל  פיזי  פחד  זה  אין  אך  ומורא,  פחד 
מבין  זה  ברגע  יצחק  רוחני.  פחד  אלא 
שלא  מי  את  והעדיף  טעה  חייו  כל  כי 
היה זכאי לברכה, וכי ההשגחה 'נאלצה' 
לסובב את הדברים בניגוד לדעתו על מנת 
למנוע מעשו לקבל את הברכה. וכי יש 
מן ההכרה הברורה  גדולים  וחרדה  פחד 
שכל חייך טעית בגישה ובהבחנה? יצחק 
מבין מייד כי מה' יצא הדבר ואומר על 

יעקב "גם ברוך יהיה".

 עיון 
יזכה  שיעקב  לכך  והסכים  בן-רגע  דעתו  את  שינה  יצחק  איך  להבין  צריך  ֱחַרד.  ַויֶּ
הגדולה  ההפתעה  מן  ולהתאושש  הדברים  את  לעכל  זמן  היה  צריך  לכאורה  בברכה. 

שבגילוי מעשה המרמה.



פא תולדות

 רש"י 
ִמי־ֵאפוֹא. לשון לעצמו, משמש עם כמה דברים: איפה, איה פה, מי הוא, 

ואיפה הוא הצד ציד:
 )עיון )המשך 

אך באמת, כפי שכבר ביארנו לעיל, יצחק התנה את נתינת הברכה ואמר שהיא תהיה 
ירגיש שה' מסכים איתו. בדבריו  היינו שיוכל לברך רק אם  ז(,  )לעיל פסוק  ה'"  "לפני 
אלה גילה יצחק את ההתלבטות שעמדה בפניו, ואת העובדה שאין הוא בטוח לגמרי 
במעשיו. יצחק פעל על פי הכלל שהבכור קודם, מתוך אמונה שעשו אכן זכאי לברכות. 
ברגע שנוכח יצחק לדעת כי ה' לא הצליח דרכו וכי הברכה ניתנה ליעקב ולא לעשו, 

הבין כי ההתלבטות היתה נכונה וכי ההחלטה שקיבל היתה שגויה.
בניגוד  יצחק הוא הגיהנם שהביא עמו עשו.  בזוהר הקדוש מוסבר שהגיהנם שראה 
ליעקב שהיה צדיק וריח גן עדן ליוה אותו, ביאתו של עשו הייתה מלווה ברוע, שחשב 
באותה העת שיקבל את הברכות ובכך יזכה בכוחו של יצחק ויוכל לעשות כל מה שלבו 
חפץ. מחשבות אלה של עשו הגבירו אצלו את כוח הרשעה, וכוח זה הפיל על יצחק 
פחד גדול. לפי זה מובן מאוד מדוע מיהר יצחק לומר על יעקב, שלווה בריח גן עדן, 

"גם ברוך יהיה".

 ביאור 
'לשון לעצמו' היינו שמילה  ִמי־ֵאפוֹא. 
חשיבות  לה  ואין  לעצמה  עומדת  זו 
מכרעת בפסוק, ואף אם נשמיט אותה מן 
'משמש  הפסוק לא תשתנה משמעותו. 
ההקשר  לפי  כלומר,  דברים'  כמה  עם 

מילה זו מחזקת את הענין.
שהביא  זה  הוא  מי  שואל  יצחק  כאן 
את  מחזקת  "אפוא"  והמילה  ציד,  לי 
התמיהה: מי הוא ואיפוא הוא זה שהביא 

לי ציד.

 עיון 
פירשו  כך  ולא  היות  אמנם,  דעתנו.  קוצר  לפי  רש"י  דברי  את  הסברנו  ִמי־ֵאפוֹא. 
המפרשים, אביא כאן את דברי המזרחי )עם הוספות ביאור בסוגריים כדי להקל על 

הבנת פירושו(:
"פירוש: אין זאת המילה מורכבת מ"איה" ומ"פה" רק הוא לשון בפני עצמו )כלומר, זו 
מילה בפני עצמה ואינה מילה מורכבת(, שהרי הוא משמש לכמה עניינים )משמעות 
המילה משתנה לפי ההקשר(: פעם 'עתה' כמו )ישעיהו כב, א( "מה לְָך )איפה(]אפוא[" 
כי  אפוא  לָך  "מה  בפסוק  כמו  עכשיו,  'עתה',  הוא  "אפוא"  המילה  פירוש  )לפעמים 
עָלִית על הגגות", ישעיהו שואל באירוניה: מה קרה לך עכשיו כי עלית על הגגות?( 
הוא  המילה  פירוש  )לפעמים  ארץ"  ביסדי  היית  "איפה  ד(  לח,  )איוב  כמו  'אנה'  פעם 
'היכן', איפה, כמו בפסוק באיוב בו הקב"ה שואל את איוב היכן היית כשבראתי את 
יח(  ח,  )שופטים  'מה תארו' כמו  פעם  ביקורת(,  העולם שאתה מרשה לעצמך להעביר 



בראשית פב

 רש"י 
ָואַֹכל ִמּכֹל. מכל טעמים שבקשתי לטעום טעמתי בו )בראשית רבה פס"ז, ב(:

את  נטל  לא  לאביו  יעקב  שרימה  אילולי  תאמר  שלא  ִיְהֶיה.  רּוְך  ם־בָּ גַּ
הברכות, לכך הסכים וברכו מדעתו )שם(:

 )עיון )המשך 
"איפה האנשים אשר הרגתם" )לפעמים פירוש המילה הוא 'מה תוארו', כלומר 'איך 
הוא נראה', כמו ששאל גדעון את זבח וצלמונע "איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? 
ויאמרו כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך". הוא לא שאל אותם היכן האנשים אלא 

כיצד הם נראים, ועל כך הם ענו לו(.
ואילו היתה מורכבת מ"איה" ומ"פה" לא היתה משמשת על כל אלה העניינים )אילו 
הרבה  כך  כל  הזאת  למילה  היו  לא  אזי  אי-פה  במשמעות  מורכבת  מילה  זו  היתה 
לפי  הוא הפירוש הסובל  פה',  איה  'איפוא  זה  אחר  )רש"י(  ומה שכתב  משמעויות(. 
המקום הזה )כלומר כאן בפסוק זה הפירוש המתאים הוא איה-פה( לא שהוא פירוש 
המילה הזאת בכל מקום, כי לא יתכן לפרשה 'איה פה' במקום שפירושה 'עתה', ולא 

במקום שפירושו 'מה תוארו'".

במשמעות  הוא  רש"י  לפי  זה  בפסוק  "אפוא"  המילה  פירוש  המזרחי  לדעת  כלומר, 
'איפה', היכן, אך במקומות אחרים יש למילה זו גם משמעויות אחרות.

הטעם לכך שלא פירשתי בפנים כפירושו הוא משום שלפי פירוש זה מתעוררת תמיהה: 
בתחילת דבריו אומר רש"י שאין זו מילה מורכבת אלא מילה לעצמה, אך מייד מבאר 

שזו מילה מורכבת.
)ואמנם יש בדברי רש"י אלה גירסאות שונות, ויש שכתבו שהגירסא שלפנינו מורכבת 

משני פירושים שונים שהתאחדו בטעות. וראה רש"י השלם.(

 ביאור 
ָואַֹכל ִמּכֹל. לשם מה סיפר יצחק לעשו 
שאכל מן האוכל שהגיש לו האיש שהיה 
והדגיש  יצחק  הוסיף  ומדוע  לפניו,  שם 

שאכל "מכל" האוכל?
נראה שיצחק רוצה לומר שהבאת האוכל 
היתה תנאי לברכה, ומאחר והוא כבר אכל 
שוב אינו יכול לאכול עוד. רש"י מסביר 
לכמות  מתייחסת  אינה  "מכל"  שהמילה 
אלא לאיכות - טעמתי את כל הטעמים 
דגים  טעם  רציתי  אם  לטעום,  שרציתי 
היה באוכל טעם דגים, ואם רציתי טעם 

בשר שור היה בו טעם בשר שור.

רּוְך ִיְהֶיה. אפשר היה להבין את  ם־בָּ גַּ
הביטוי הזה כמין השלמה עם המציאות 
- 'מה אפשר עוד לעשות? הוא לקח את 
הברכה ואת הנעשה אין להשיב, וממילא 
טוען  רש"י  כורחנו'.  על  ברוך  יהיה  הוא 
אדרבה,  אלא  הפסוק,  כוונת  זו  שאין 
יצחק אומר את הדברים לכתחילה, ונותן 
לברכות תוקף וחיזוק מחודש, ואם בפעם 
הראשונה ניתנו הברכות ליעקב על דעת 
לכתחילה,  לו  ניתנו  עתה   - עשו  שהוא 
שהוא  ברורה  ידיעה  מתוך  נוספת,  פעם 

יעקב.



פג תולדות

יו  ָאִב֔ י  ְבֵר֣ ֶאת־ּדִ ֙ו  ֵעׂשָ ַע  ֹמ֤ ׁשְ ּכִ לד 

ַעד־ ה  ּוָמָר֖ ה  ֹדָל֥ ּגְ ה  ְצָעָק֔ ק  ְצַע֣ ַויִּ
ַגם־ ִני  ְרֵכ֥ ֽ ּבָ יו  ְלָאִב֔ אֶמר  ַויֹּ֣ ד  ְמֹא֑
יָך  ָאִח֖ א  ֥ ּבָ ַויֹּ֕אֶמר  לה  י׃  ָאִבֽ ִני  ָא֖

ָך׃ ְרָכֶתֽ ח ּבִ ּקַ֖ ה ַויִּ ִמְרָמ֑ ּבְ

ְתָגֵמי  ו ָית ִפּ ַמע ֵעָשׂ ד ְשׁ לד ַכּ

א  ַרָבּ ִצְוָחא  ּוְצַוח  ֲאבּוִהי 
א, ַוֲאַמר  ּוָמִריָרא ַעד ַלְחָדּ
ִלי  ַאף  ֵריְכִני  ָבּ ַלֲאבּוִהי 
א:  לה ַוֲאַמר ָעאל ֲאחּוְך  ַאָבּ
ְרְכָתְך:  ִבּ יל  ְוַקֵבּ ָחְכָמא,   ְבּ

אונקלוס

 רש"י 
ִמְרָמה. בחכמה )תרגום אונקלוס(: )לה( בְּ

 )עיון )על העמוד הקודם 
ָואַֹכל ִמּכֹל. מה תפקידו של האדם בעולם, להתנתק מן החומר ולחיות חיים רוחניים 
או לקדש את החומר ואת היצר הבהמי שלו? תשובתו של יצחק ברורה - תפקיד האדם 
הוא לקדש את החומר. משום כך ביקש יצחק מבנו לצוד ציד ולהכין מטעמים, כי כל 
מה שנעשה בציווי האב הוא מעשה מצווה ולכן אכילתם מקדשת את החומר. כאשר 
יצחק אבינו אוכל הוא מעלה ומרומם את עניין האכילה, ו'טועם את כל הטעמים' היינו 
שהוא מתקן את כל סוגי היצרים. כאשר מגיע עשו ומגיש ליצחק את צידו כדי שיאכל, 
אומר לו יצחק שהוא מרגיש שעבודת התיקון של העולם כבר נעשתה על ידו בשעה 
שאכל מן המטעמים שהביא לו יעקב. כשיעקב נכנס - נכנס עמו, כאמור, ריח גן עדן 
וטעמו, והיה יכול לתקן ותיקן, אבל כשנכנס עשו נכנס עמו טעם גיהינם, ויצחק ידע 

שאין באכילה זו שום אפשרות של תיקון נוסף.

ללמדנו  ברצון.  ופעם  בטעות  פעם  פעמיים,  התברך  יעקב  כן  אם  ִיְהֶיה.  רּוְך  ם־בָּ גַּ
ואי  להתברך,  היה  שאמור  הוא  ויעקב  ליעקב,  שייכת  היתה  ומעולם  מאז  שהברכה 

אפשר היה לשנות את הייעוד הזה כי זהו רצון הא-ל.

 ביאור 
ִמְרָמה. מה הביא את רש"י להסביר את המילה "מרמה" שלא כמשמעותה הרגילה?  בְּ
אלא כיון שראינו בדיבור הקודם שיצחק חזר ובירך את יעקב, כנראה אין הוא רואה את 

מעשיו בעין רעה, ולכן חייבים לומר ש"מרמה" כאן חכמה היא.

 עיון 
ִמְרָמה. ודאי אין המילה "מרמה" יוצאת ממשמעותה החריפה. ודאי יעקב גנב את  בְּ
ומותרת  זו היתה מוצדקת  ורמאות  דעתו של אביו כשהזדהה בפניו כעשו, אך היות 

ומוכרחת - רמאות זו חכמה היא!



בראשית פד

ב  ֲעֹק֗ ַיֽ ֜מֹו  ׁשְ א  ָקָר֨ ֲהִכי֩  ַויֹּ֡אֶמר  לו 
י  ָרִת֣ ֹכֽ ֶאת־ּבְ ִים  ֲעַמ֔ ַפֽ זֶ֣ה  ִנ֙י  יְַּעְקֵב֨ ַוֽ
י  ְרָכִת֑ ּבִ ח  ָלַק֣ ה  ַעּתָ֖ ֥ה  ְוִהּנֵ ח  ָלָק֔
ה׃ ָרָכֽ ּבְ י  ּלִ֖ ְלּתָ  א־ָאַצ֥ ֲהֹלֽ ר   ַויֹּאַמ֕

ְקָרא  ָיאּות  ַוֲאַמר  לו 

ְוַחְכַמִני  ַיֲעקֹוב  ֵמיּה  ְשׁ
ָית  ִזְמִנין  ין  ְרֵתּ ַתּ ָנן  ְדּ
ַען  ְכּ ְוָהא  ְנֵסיב  ֵכירּוִתי  ְבּ
ַוֲאַמר  ְרְכִתי,  ִבּ יל  ַקֵבּ
ְרָכא:  ִבּ ִלי  ַבְקְתּ  ְשׁ  ֲהָלא 

אונקלוס

 רש"י 
מוֹ. לשון תימה הוא, כמו "הכי אחי אתה" )להלן כט, טו(, שמא  )לו( ֲהִכי ָקָרא ׁשְ

לכך נקרא שמו יעקב על שם סופו שהוא עתיד לעקבני.
בי  יש  עוון  שמא  אמר:  יצחק?  חרד  למה  כג(:  תולדות  ישן  )תנחומא  ]תנחומא 
שברכתי הקטן לפני הגדול, ושניתי סדר היחס. התחיל עשו מצעק: "ויעקבני 
זה פעמים". אמר לו אביו: מה עשה לך? אמר לו: "את בכורתי לקח". אמר: 
בכך הייתי מצר וחרד שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברכתי, 

 עיון )המשך( "גם ברוך יהיה"[:
יצחק  של  מצדו  לגיטימי  שטחית  בראיה  דברים.  של  לעומקם  לרדת  מלמדנו  רש"י 
עושה מעשה  הוא  הברכות  את  לקחת  כדי  וכשיעקב משקר  עשו,  את  לברך  לִרצות 
רמאות, אך מצד האמת אין הדבר כן. לברך את הרשע ולתת לו עוצמה הוא השקר 
הגדול ביותר, ואילו מעשהו של יעקב היה במהות האמת, כי אכן הוא הראוי לברכה.
אולם יש בהשקפת עולם זו סכנה העלולה לקעקע סדרי עולם והנהגות בני אדם. משום 
כך אין מותר לפעול כך למען האמת אלא במצבים הקיצונים ביותר, וגם זאת רק כאשר 
עושה המעשה מלּווֶה ברוח הקודש - כמו במקרה זה בו רבקה אמנו, שהיתה נביאה, 

היא שציוותה ושכנעה את יעקב לעשות כן.
הדין  למידת  ניתן  זה, מכל מקום  לעשות מעשה  ליעקב  היה  ודע, שעל אף שמותר 
לפגוע ביעקב, ומובא בספר הזוהר שעל ה'חרדה הגדולה' שחרד יצחק נענש יעקב, ובנו 

אהובו יוסף נעדר לו למשך עשרים ושתיים שנה.

להוציא מתרגום אונקלוס ומפרשים נוספים שפירשו זאת לשון אמת, אכן, נכון.. 6

 ביאור 
מוֹ. רש"י מסביר כי ביטוי  ֲהִכי ָקָרא ׁשְ
תמיהה  לשון  הוא  "הכי"  במילה  הפותח 

שאומר  מהדברים  לכך  וראיה  ושאלה,6 
לבן ליעקב להלן: "הכי אחי אתה ועבדתני 



פה תולדות

חינם" - וכי בשביל שאתה אחי תעבדני 
חינם?7

אם כן כאן שואל עשו שאלה: האם ניתן 
ליעקב שם זה בגלל שהוא רמאי ועתיד 
השם  את  דורש  עשו  אותי?  להכשיל 
יעקב שלא במשמעותו הרגילה, ונותן לו 
הבא(.  בדיבור  )כמבואר  שלילית  משמעות 
כמובן אין כוונת עשו לומר שבלידתו של 
יעקב ניבאו את העתיד ולכן קראו לו כך, 
אך הוא ביגונו מתריס ששמו של יעקב 
אכן מתאים למעשיו הרעים וכנראה לא 

לחינם ניתן לו שם זה.
אינם  בסוגריים  המובאים  רש"י  ]דברי 
ובמפרשי רש"י  מופיעים בדפוס ראשון 
הראשונים, אך מופיעים ברוב הדפוסים, 
וסגנון הדברים הוא סגנון רש"י מובהק.[
מדוע  חדשה  בדרך  מסביר  רש"י 
כאשר  גדולה  חרדה  יצחק  חרד  תחילה 
כיצד  ומאידך  יעקב,  את  שבירך  הבין 

ובירך  וחזר  במהירות  דעתו  נתיישבה 
אותו בהסכמה.

לפירוש זה חששו של יצחק היה שמא 
בירך את יעקב שלא כדין, שהרי עשו הוא 
יותר מאשר  לו  מגיע  דין  פי  ועל  הבכור 
לאחיו הצעיר. אך כאשר שמע את עשו 
זה  "ויעקבני  המילים  את  בחמתו  אומר 
פעמים", והסביר "את בכורתי לקח" הבין 
יצחק שלמעשה הוא לא טעה, שהרי על 
פי הדין יעקב הוא הבכור, מייד חלפה לה 
יעקב ואמר "גם  ובירך שוב את  החרדה 
ברוך יהיה". יש לשים לב שעל פי פירוש 
זה חילופי הדברים שנאמרו בפסוק שלנו 
כרונולוגית  מבחינה  שייכים  לו(  )פסוק 
לעיל )פסוק לג(, ורק לאחר ששמע יצחק 
את דברי עשו אלה אז אמר את המילים 
"גם ברוך יהיה". נראה כי משום כך בחר 
רש"י להביא את הדברים בשם המדרש 

ולא כפשוטו של מקרא.

 עיון 
מוֹ. בתמיהתו של עשו טמונה אמת גדולה, ואכן במהותו עם ישראל כל  ֲהִכי ָקָרא ׁשְ
הזמן מפתיע. מבחינה טבעית והגיונית עם ישראל הוא קטן וחלש ואין לו תקומה בין כל 
האומות, כמו שאין סיכוי לחיים לכבשה בין שבעים זאבים. והנה לא רק שעם ישראל 
שאר  כל  על  ולהצטיין  להתעלות  מצליח  תמיד  הוא  אלא  ולהתקיים  לשרוד  מצליח 
האומות, ועוקף אותן בתור, ולכן שם זה הוא אכן שם שמבטא את מהותו של יעקב.
תחול  זו  שמכירה  באופן  בכורה  למכור  אפשר  וכי  לשאול,  יש  התנחומא  פירוש  על 
ותעביר את הזכות לברכות לבן הצעיר? ודאי שלא! אם כן, מה התחדש כאן ליצחק 
במה ששמע מעשו על מכירת הבכורה? אלא עכשיו יצחק הבין שהואיל ועשו ביזה 
את הבכורה ומאס בה אי אפשר עוד להמשיך ולדבוק ב'חוק היבש' של העדפת הבכור 
לעניין הברכה, אלא צריך לתת את הברכה למי שהיא באמת מגיעה לו על פי מהותו.

כפי שכתב רש"י לעיל ד, ט ד"ה השומר אחי אנוכי; לעיל יח, כה ד"ה השופט כל הארץ; להלן מא, לח ד"ה . 7

הנמצא כזה.

 )ביאור )המשך 



בראשית פו

 רש"י 
ְעְקֵבִני. כתרגומו 'וכמני', ארבני. "וארב" )דברים יט, יא(, 'וכמן'. ]ויש מתרגמין  ַויַּ

'וחכמני', נתחכם לי[:
. לשון הפרשה, כמו "ויאצל" )במדבר יא, כה(: ָאַצְלתָּ

 ביאור 
למילה "ויעקבני" מצאנו שני  ְעְקֵבִני.  ַויַּ
משמעות  שינוי  ויש  בתרגום,  גרסאות 

ביניהן.
מארב,  לשון   - 'וכמני'  ראשונה:  גרסא 
מלכודת, כמו שמצאנו בפסוק "וכי יהיה 
עליו  וקם  לו  וארב  לרעהו  שונא  איש 
והכהו נפש", ותרגום המילה "וארב" הוא 
'וכמן'. לפי זה עשו טוען על יעקב שטמן 

לו פח והכשיל אותו.
לי.  התחכם   - 'וחכמני'  שני:  גרסא 
מופיעה  זו  גרסא  בחכמתו.  אותי  רימה 

באונקלוס שלפנינו.
כאן  משמעותו  אצ"ל  שורש   . ָאַצְלתָּ

לשון הפרשה, שמירה. כלומר, עשו שואל 
את אביו: האם לא הפרשת ושמרת אצלך 
שיש  הברכות  כל  מתוך  בשבילי,  ברכה 

לך?
להבנת משמעות המילה מביא רש"י את 
מסופר  שם  בהעלותך,  בפרשת  הפסוק 
שהקב"ה האציל מן הרוח אשר על משה 
"וירד   - הזקנים  על שבעים  ממנה  ונתן 
ה' בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר 
עליו ויתן על שבעים איש הזקנים".8 אם 
אלא  נתינה,  בסתם  כאן  מדובר  לא  כן 
ונתינה  משה  של  רוחו  מתוך  בהפרשה 

ממנה דוקא לאחרים.

 עיון 
ְעְקֵבִני. נראה ששני הפירושים של התרגום שורשם מאותו מקור. שניהם מבינים  ַויַּ
"והיה העקוב למישור"  היושר, כמו בפסוק  עניינו עקמומיות, היפך  שהשורש עק"ב 
)ישעיה מ, ד(. מי שטומן לחברו פח ומכשול הוא הולך בדרכים צדדיות ועקלקלות כדי 
שלא יראו אותו. וכן מי שרוצה לעקוף את חברו צריך להתחכם וללכת בדרך עקיפה 
ולא בדרך הישר. ובאמת שני הפירושים משלימים זה את זה: איך יעקב הכשיל אותי? 
על ידי חוכמתו! וכאן טמון ההבדל בין ישראל לעמים. העמים משתמשים בכוחם הרב 
וביכולת שלהם לדרוס כדי לנצח, ואילו ישראל הקטן והחלש יכול להינצל רק בזכות 

חוכמתו.

לא'. עשו  ולי  כן  ליעקב  'למה  זעקתו של עשו אינה מתייחסת רק לקיפוח   . ָאַצְלתָּ
זועק: האם כבר אינני נחשב חלק ממך שאינך יכול להפריש לי ממך ברכה? עשו מבטא 
כאן את רצונו להיות קשור עם יצחק. הוא איננו מבקש רק ברכה, הוא מבקש קשר!

וראה שם פסוק יז: "וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם".. 8



פז תולדות

יר  ִב֞ ן ּגְ ו ֵה֣ אֶמר ְלֵעׂשָ֗ ק ַויֹּ֣ ַען ִיְצָח֜ לז ַויַּ֨
י  ּתִ יו ָנַת֤ ל־ֶאָח֗ יו ָלְך֙ ְוֶאת־ּכָ ֥ ְמּתִ ׂשַ
יו  ׁש ְסַמְכּתִ֑ ן ְוִתיֹר֖ ים ְוָדָג֥ ֲעָבִד֔ לֹו֙ ַלֽ
ִנֽי׃ ּבְ ה  ֱעׂשֶ֖ ֶאֽ ה  ָמ֥ ֵא֔פֹוא  ה   ּוְלָכ֣

ַוֲאַמר  ִיְצָחק  ַוֲאֵתיב  לז 

יֵתיּה  ִוּ ַשׁ ָרב  ָהא  ו  ְלֵעָשׂ
ֲאחֹוִהי  ל  ָכּ ְוָית  ָוְך  ִעָלּ
ין  ְלַעְבִדּ ֵליּה  ְיַהִבית 
יּה,  ּוַבֲעבּור ּוַבֲחַמר ְסַעְדֵתּ
ִרי:   ַען ָמא ַאֲעֵביד ְבּ ְוָלְך ְכּ

אונקלוס

 רש"י 
ִביר. ברכה זו שביעית היא והוא עושה אותה ראשונה. אלא אמר  )לז( ֵהן גְּ
לו: מה תועלת לך בברכה, אם תקנה נכסים שלו הם, שהרי גביר שמתיו לך 

ומה שקנה עבד קנה רבו )בראשית רבה פס"ז, ה(:
ה. איה פה אבקש מה לעשות לך: ּוְלָכה ֵאפוֹא ָמה ֶאֱעׂשֶ

 ביאור 
ליעקב  יצחק  של  ברכתו  ִביר.  גְּ ֵהן 
נחלקת לשמונה ברכות: א( טל השמים. 
ב( משמני ארץ. ג( רוב דגן. ד( תירוש.

ה( יעבדוך עמים. ו( וישתחוו לך לאומים. 
ז( הוה גביר לאחיך. ח( וישתחוו לך בני 

אמך.
הברכה  את  לעשו  מתאר  יצחק  כאשר 
דווקא  לפתוח  בוחר  הוא  ליעקב  שנתן 
גביר  "הן   - האחרונות  הברכות  בשתי 
לאחיך",  גביר  "הוה  כנגד  לך",  שמתיו 
"ואת כל אחיו נתתיו לו לעבדים", כנגד 
כך  אחר  ורק   - אמך"  בני  לך  "וישתחוו 
הברכות  שלפניהן,  הברכות  את  מתאר 
החומריות החשובות יותר - "ודגן ותירוש 
סמכתיו", כנגד "רוב דגן ותירוש". מדוע 

שינה יצחק את הסדר?
הן  האחרונות  שהברכות  רש"י  מסביר 

שהן  משום  והמשמעותיות,  העיקריות 
האדון  של  המעמד  את  ליעקב  נותנות 
הברכות  שאר  כל  וממילא  אחיו  כל  על 

שיקבלו אחרים בטלות.
המילה  ה.  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ֵאפוֹא  ּוְלָכה 
ויש  בשנית,  כאן  מופיעה  "אפוא" 

להסבירה כמו לעיל )בפסוק לג(.
לעצמו',  'לשון  היא  זו  מילה  כאן  גם 
אך  הפסוק  ללשון  שנוספה  מילה  היינו 
בלעדיה  גם  המשפט  את  להבין  אפשר 
וכל תפקידה הוא לחזק את העניין. כאן 
האמירה  את  ולחזק  להדגיש  באה  היא 
של יצחק שאין לו פיתרון לבקשתו של 
בנו. "אפוא" מורכב מ'איה' 'פה', כלומר, 
אוכל  היכן  'איה',  מחפש,  יצחק  כביכול 
למצוא לך ברכה? אך חוזר ל'פה' כי לא 

מצא.

 עיון 
ִביר. עשו, שמבקש קשר עם אביו ומעוניין להיות ממשיכו באיזשהו אופן, נענה  ֵהן גְּ



בראשית פח

ַלֲאבּוִהי  ו  ֵעָשׂ ַוֲאַמר  לח 

ָלְך  ִהיא  ֲחָדא  ֲהִבְרְכָתא 
א,  ֵריְכִני ַאף ִלי ַאָבּ א ָבּ ַאָבּ
ו ָקֵליּה ּוְבָכא:   ַוֲאֵרים ֵעָשׂ
ֲאבּוִהי  ִיְצָחק  ַוֲאֵתיב  לט 

ִמּטּוָבא  ָהא  ֵליּה,  ַוֲאַמר 
מֹוְתָבְך  ְיֵהי  ַאְרָעא  ְדּ
ֵעיָלא:  ַמָיּא ִמְלּ ְשׁ א ִדּ ָלּ  ּוִמַטּ

ה  ְבָרָכ֨ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ֵעׂשָ֜ לח ַויֹּ֨

ַגם־ ִני  ְרֵכ֥ ֽ ּבָ י  ָאִב֔ וא־ְלָך֙  ִהֽ ת  ַאַח֤
׃  ַויְֵּֽבּךְ ֹק֖לֹו  ו  ֛ ֵעׂשָ א  ֥ ּשָׂ ַויִּ י  ָאִב֑ ִני  ָא֖
אֶמר  ַויֹּ֣ יו  ָאִב֖ ק  ִיְצָח֥ ַען  ֛ ַויַּ לט 

ִיְֽהיֶ֣ה  ֶר֙ץ  ָהָא֨ י  ֤ ַמּנֵ ִמׁשְ ה  ִהּנֵ֞ יו  ֵאָל֑
ל׃ ֵמָעֽ ִים  ַמ֖ ָ ַהּשׁ ל  ֥ ּוִמּטַ ָך  ֶב֔  ֽמֹוׁשָ

אונקלוס

 רש"י 
ְבָרָכה ַאַחת. ה"א זו משמשת לשון תמיה, כמו "הבמחנים" )במדבר יג,  )לח( ַהֽ

יט(, "השמנה היא" )שם פסוק כ(, "הכמות נבל" )שמואל ב' ג, לג(:

י ָהָאֶרץ וגו'. זו איטליאה של יון )בראשית רבה פס"ז, ו(: ַמנֵּ )לט( ִמׁשְ

 )עיון )המשך 
בשלילה מוחלטת. יצחק אינו חוזר בו מן הקביעה כי מעתה הממשיך הרשמי הוא יעקב, 

והוא הוא יהיה הממונה והאחראי על שאר אחיו.

ה. תוך רגעים ספורים עבר עשו בתודעת אביו מאיגרא רמא  ּוְלָכה ֵאפוֹא ָמה ֶאֱעׂשֶ
לבירא עמיקתא, והקורא מתפלא על כך ומשתומם. הנה רק לפני שעות ספורות ביקש 
ברכה  לבנו אפילו  והנה עתה מסרב האב לתת  ואברכך",  ציד  לי  "צודה  יצחק מעשו 

פעוטה.
 ביאור 

הידיעה  ה"א  זו  אין  ַאַחת.  ְבָרָכה  ַהֽ
המתייחסת אל ברכה מסויימת, אלא זוהי 
ה"א השאלה. רש"י נזקק להדגיש עניין זה 
משום שבדרך כלל ה"א השאלה מנוקדת 
מנוקדת  היא  כאן  ואילו  בחטף-פת"ח,9 
זו  שתיבה  משום  וזאת  בלבד,  בפת"ח 

באין  שו"אין  שני  ואין  בשו"א  פותחת 
נידון  הוא  )וחטף-פת"ח אף  זה  זה אחר 
שמציין  הדוגמאות  זה(.  לעניין  כשו"א 
אליהם רש"י אף הן יש בהן ה"א השאלה 
מנוקדות  הן  ואף  שו"א  לפני  המופיעה 

בפת"ח במקום חטף-פת"ח.10

כפי שכתב רש"י לעיל ד, ט ד"ה השומר אחי אנוכי; לעיל יח, כה ד"ה השופט כל הארץ; להלן מא, לח ד"ה . 9

הנמצא כזה.

אמנם בכל הדוגמאות שהביא רש"י ישנו דגש חזק בשו"א שאחרי ה"א השאלה, ולא כמו במילה "הברכה" . 10

שלפנינו, וצ"ע מדוע נקט רש"י בדוגמאות אלה דוקא.



פט תולדות

יָך  ְוֶאת־ָאִח֖ ה  ְחיֶ֔ ִתֽ ָך֣  ְוַעל־ַחְרּבְ מ 
יד  ִר֔ ּתָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ְוָהָי֙ה  ד  ֲעֹב֑ ֽ ּתַ
ָך׃ אֶרֽ ַצּוָ ל  ֵמַע֥ ֹו  ֻעּל֖  ֥ ַרְקּתָ  ּוָפֽ

ְוָית  יֵחי  ֵתּ ְך  ַחְרָבּ ְוַעל  מ 

ִויֵהי  ְפַלח,  ִתּ ֲאחּוְך 
ַעל  נֹוִהי  ְבּ רּון  ִיְעְבּ ד  ַכּ
י  ְוַתְעֵדּ אֹוָרְיָתא  ְתָגֵמי  ִפּ
ַצְוָרְך:  ֵמַעל   ִניֵריּה 

אונקלוס

 רש"י 
ָך. כמו בחרבך, יש "על" שהוא במקום אות ב', כמו: "עמדתם  )מ( ]ְוַעל־ַחְרבְּ

על חרבכם" )יחזקאל לג, כו(, בחרבכם, "על צבאותם" )שמות ו, כו(, בצבאותם:[

 )ביאור )המשך 
כי  מדגיש  רש"י  ָהָאֶרץ.  י  ַמנֵּ ִמׁשְ
בארץ  חלק  לעשו  הבטיח  לא  יצחק 

ישראל אלא בארצות אחרות.

 )עיון )על העמוד הקודם 
ְבָרָכה ַאַחת. עשו לא מקבל את הדין ולא נכנע וממשיך ועושה את כל המאמצים  ַהֽ

על מנת לקבל מאביו איזו הכרה.

את  משבחים  והם  בחז"ל,  פעמים  כמה  מוזכרת  יון'  של  'איטליה  ָהָאֶרץ.  י  ַמנֵּ ִמׁשְ
והמערבית  הנוצרית  התרבות  כי  רש"י  מלמדנו  כאן  זו.11  ארץ  של  וגדולתה  עושרה 

מקורה מצאצאי עשו.
ברכה זו שכל עניינה הוא חומריות, וכל משמעותה הוא העושר החקלאי הטמון בארץ 

היא הברכה המתאימה לעשו.

 ביאור 
משמעויות  "על"  למילה  ָך.  ְוַעל־ַחְרבְּ
ב'  האות  במקום  באה  היא  כאן  רבות.12 
ומשמעותה 'באמצעות'. באמצעות חרבך 

להם  ה'  אמר  "אשר  בפסוק  וכן  תחיה. 
הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על 

צבאותם", כאילו נכתב 'בצבאותם'.13

ראה מגילה ו ע"ב; שבת נו ע"ב.. 11

בספר 'היכל רש"י' )ח"ג עמ' קנד-קנה( מציין 12 משמעויות שונות שמצאנו ברש"י למילה זו, והן: לפני; לצד; . 12

כנגד; עם, מן; עד; בין; ב, עם; מלבד; על ידי; בשביל, בעד; בגלל; אחרי.

ביחזקאל שם רש"י פירש באופן אחר.. 13

 עיון 
ָך. מכאן ואילך נפרד עשו מן הרוחניות, וקיומו בעולם יושתת על אלימות  ְוַעל־ַחְרבְּ

ולא על חיבור עם ה' יתברך.



בראשית צ

 רש"י 
כלומר  ג(,  נה,  )תהלים  בשיחי"  "אריד  כמו  צער,  לשון  ִריד.  תָּ ר  ֲאׁשֶ כַּ ְוָהָיה 
ויהיה לך פתחון פה להצטער על הברכות  ישראל את התורה,  כשיעברו 

שנטל, ּוָפַרְקתָּ ֻעּלוֹ וגו' )תרגום אונקלוס; בראשית רבה פס"ז, ז(:

 ביאור 
ֻעּלוֹ.  ּוָפַרְקתָּ  ִריד  תָּ ר  ֲאׁשֶ כַּ ְוָהָיה 
את  מבטלת  עשו  של  זו  ברכה  כאורה 
את  לעשו  ונותנת  יעקב,  שקיבל  הברכה 
של  עולו  את  ולפרוק  למרוד  האפשרות 

יעקב!
הכוונה  אין  "תריד"  כי  רש"י  מסביר 
כאשר  'צער',  לשון  אלא  'מרד'  לשון 
עשו יצטער, היינו כאשר תהיה לו טענה 

טובה כלפי מעלה: 'מדוע יעקב קיבל את 
הברכות ולא אני, הרי הוא אינו טוב ממני', 
אינם  שישראל  בזמן  שיקרה  ייתכן  וזה 
מקיימים את מצוות התורה, כי אז טענתו 
יוכל  אז  או   - מוצדקת  תהיה  עשו  של 
עשו להפוך את הקערה על פיה ולשלוט 

על ישראל.

 עיון 
ִריד ּוָפַרְקתָּ ֻעּלוֹ. הברכות הן למעשה הקביעה בדבר הנהגת העולם.  ר תָּ ֲאׁשֶ ְוָהָיה כַּ

על מי מוטל להנהיג את העולם, על עשו או על יעקב?
כל חברה אנושית זקוקה להנהגה, וללא הנהגה ישרור תוהו ובוהו, בבחינת 'הוה מתפלל 
בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את אחיו חיים בלעו'. הנהגה רגילה צריכה 
לדעת לארגן את החברה באופן בו לכל אחד יהיה את חלקו. הנהגה כזו אינה מבוססת 
על עולם ערכי אלא על אינטרסים. חברה כזו פועלת על פי כללים של 'צדק' לא משום 
שהדברים  תחושה  לאזרחים  תהיה  לא  שאם  מפני  אלא  מוסרית,  או  ערכית  שהיא 
כך  משום  יתמוטט.  והשלטון  ציבורית,  התקוממות  תהיה  אזי  צודק  באופן  מונהגים 
מצאנו לאורך ההיסטוריה שעמים נאורים דיכאו חברות חלשות מהם, כנגד כל כללי 
המוסר, רק משום שעוצמתם אפשרה להם לעשות כן, וגם בימינו חברות דמוקרטיות 
מנצלות מדינות עניות, שלא על פי האמת והיושר. אמנם כאשר החלשים יבינו שהם 
מנוצלים הם ישתדלו להתחזק ולמרוד בשולטים בהם. הנהגה שכזאת היא הנהגה שגם 
עשו יודע לעשות אותה, והוא אף יודע לעשות אותה טוב יותר מיעקב. לעומת זאת 
הציות המוחלט  עומד  בבסיס ההנהגה  רוחנית, כאשר  הנהגה  היא  יעקב  הנהגתו של 
לדבר ה'. חברה הפועלת על פי מצוות ה' היא חברה המושתתת על צדק אמיתי, על 
עקרונות מוסר ויושר, ולא על כוח ועוצמה. הנהגה כזו אפשרית רק כאשר עם ישראל 
מציית לדבר ה', אך כאשר חלילה אין הדבר כן, או אז מתרומם עשו וטוען כי הנהגה 

כוחנית ואלימה היא תחום ההתמחות שלו, והוא עדיף בזה על יעקב.



צא תולדות

ָבבּו  ְדּ ו  ֵעָשׂ ּוְנַטר  מא 

ְרְכָתא  ִבּ ַעל  ְלַיֲעקֹוב 
ַוֲאַמר  ֲאבּוִהי,  ָבְרֵכיּה  ְדּ
ִיְקְרבּון  יּה  ִלֵבּ ְבּ ו  ֵעָשׂ
א  ַאָבּ ְדּ ֶאְבֵליּה  יֹוֵמי 
ַיֲעקֹוב ֲאִחי:   ְוֶאְקטֹול ָית 

ל־ ַע֨ ב  ת־ַיֲעֹק֔ ֶאֽ ֙ו  ֵעׂשָ ם  ֹט֤ ׂשְ ַויִּ מא 

אֶמר  יו ַויֹּ֨ ְר֖כֹו ָאִב֑ ֽ ר ּבֵ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָכ֔ ַהּבְ
ֶבל  ֵא֣ ְיֵמ֙י  ִיְקְרבּו֙  ֹו  ִלּב֗ ּבְ ו  ֵעׂשָ֜
י׃ ָאִחֽ ב  ֲעֹק֥ ֶאת־ַיֽ ה  ַהְרָג֖ ְוַאֽ י   ָאִב֔

אונקלוס

 רש"י 
 )מא( ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי. כמשמעו, שלא אצער את אבא. ומדרש אגדה 

לכמה פנים יש:
 ביאור 

ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי. "ימי אבל אבי" 
אבי.  של  מותו  על  האבלות  ימי  היינו 
כאשר עשו אומר "יקרבו ימי אבל אבי" 
אין בדבריו ייחול למותו הקרוב של יצחק 
כן  אם  כי  משאלה,  לשון  זו  ואין  אביו, 
היה צריך לומר 'יקרב יום מותו של אבי'. 
אדרבה, התייחסותו של עשו ל"ימי אבל 

לאביו,  כבוד  יחס של  אבי" מצביעה על 
להמתין  עשו  רש"י שכוונת  ולכן מפרש 
לאחר שאביו  עד  יעקב  של  הריגתו  עם 
ימות, וזאת כדי שלא לצער אותו בחייו.
במדרש ישנם פירושים נוספים, ראה מה 

שכתבנו בעיון.

 עיון 
אך  במדרש,  שהובאו  השונים  הפירושים  את  הכיר  רש"י  ָאִבי.  ֵאֶבל  ְיֵמי  ִיְקְרבּו 

החליט שאין הם נכנסים במשמעות הפסוק אלא הם שייכים לרובד ה'דרש'.
אחד המדרשים מסביר ש"ימי אבל אבי" היינו הימים בהם אבי יתאבל בעצמו על יעקב 
אחי, וכאילו אומר עשו: 'אקום עתה ואהרוג את יעקב אחי ובכך אקרב את ימי אבלו 
של אבי עליו', כי לא רוצה עשו להמתין עד שימות יצחק, שמא הוא עצמו ימות לפני 
יצחק אביו ולא יספיק לנקום. לשון המדרש היא: 'בת קול אומרת: הרבה סייחים מתו 
ונעשו עורותיהם על גבי אמותיהן', כלומר, קורה לעיתים קרובות שצעירים מתים לפני 
המבוגרים, ולכן עשו אינו רוצה להמתין. ]מדרש זה לכאורה תמוה, שהרי עשו אכן מת 
אחרי יצחק, וקבר את יצחק יחד עם יעקב, ומדוע להכניס חשש בלבו של עשו שמא 
ימות לפני אביו? אלא נראה שכוונת המדרש לומר שיש כאן 'בת קול' המופנית לעשו, 
היינו אמירה אלוקית של ההשגחה, האומרת לו: אל תחשוב שתוכל לרשת את מקומו 
של אביך ולבטל את פעולתו - יצחק ומורשתו לא ימותו אלא אתה תמות לפניהם, ואין 

אפשרות לבטל את הברכה שקיבל יעקב.[



בראשית צב

ָית  ְלִרְבָקה  א  ְוִאְתַחַוּ מב 

א,  ַרָבּ ַרּה  ְבּ ו  ֵעָשׂ ְתָגֵמי  ִפּ
ְלַיֲעקֹוב  ּוְקָרת  ַלַחת  ּוְשׁ
ֵליּה  ַוֲאַמַרת  ְזֵעיָרא  ַרּה  ְבּ
ָלְך  ֵמין  ָכּ ֲאחּוְך  ו  ֵעָשׂ ָהא 

ְלִמְקְטָלְך: 

ו  ֵעׂשָ֖ י  ְבֵר֥ ֶאת־ּדִ ה  ְלִרְבָק֔ ד  ֣ ַויֻּּגַ מב 

ֲעֹק֙ב  א ְלַיֽ ְקָר֤ ח ַוּתִ ַל֞ ׁשְ ל ַוּתִ ֹד֑ ָנּ֣ה ַהּגָ ּבְ
֙ה  ִהּנֵ יו  ֵאָל֔ אֶמר  ַוּתֹ֣ ן  ָט֔ ַהּקָ ָנּ֣ה  ּבְ
ְלָהְרֶגָֽך׃ ְלָך֖  ם  ִמְתַנֵח֥ יָך  ָאִח֔ ו  ֣ ֵעׂשָ

 

אונקלוס

 רש"י 
ד ְלִרְבָקה. ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו )מדרש  גַּ  )מב( ַויֻּ

רבה פס"ז, ט(:

 )עיון )המשך 
נראה שרש"י אינו רוצה לפרש כן משום שבפועל אנו רואים שעשו לא השתדל למהר 

ולהרוג את יעקב אלא המתין.
פירוש נוסף המובא במדרש: עשו מצפה ומייחל לפטירת אביו יצחק ואף זומם מזימה 
להביא לידי כך בטרם עת. וזה לשון המדרש: "אם הורגו אני, יש שם ועבר יושבים עלי 
בדין ואומרים לי 'למה הרגת את אחיך'? אלא הריני הולך ומתחתן לישמעאל, והוא בא 
ועורר עמו על הבכורה )כלומר, ישמעאל יריב עם יצחק על הבכורה של ירושת אברהם 
ויהרגהו(, ואני עומד עליו כגואל הדם והורגו )לישמעאל, ואחר כך אהרוג גם את יעקב(, 
ויורש אני שתי משפחות". על פי המדרש עשו רוצה לגרום למותו של יצחק אביו בלי 
לעשות זאת בעצמו, וזהו הייחול של עשו "יקרבו ימי אבל אבי", כביכול יבואו מאליהם. 
במזימה האכזרית הזאת, המצויירת במדרש, אנו רואים את השנאה הגדולה של עשו 
להשתמש  מתכנן  אלא  הידיים'  את  'ללכלך  רוצה  לא  עצמו  הוא  ואיך  ישראל,  מול 
כפיים,  ונקי  צדיק  כביכול  ולהישאר  השחורה  העבודה  את  לעשות  כדי  בישמעאלים 
ואף להוקיע את ישמעאל על מעשיו! זוהי ממש הצביעות הגדולה של העולם המערבי 
היום, שכביכול זכויות האדם בגרונם, אך ניצול האומות בידם, וגורמים לרדיפת ישראל 

באמצעות ישמעאל.

 ביאור 
ד ְלִרְבָקה. כיצד יכולה היתה רבקה  גַּ ַויֻּ
על  בלבו?  לעצמו  עשו  אמר  מה  לדעת 

ברוח  זאת  ידעה  עונה רש"י שרבקה  כך 
הקודש שלה.



צג תולדות

 רש"י 
ִמְתַנֵחם ְלָך. נחם על האחוה לחשוב מחשבה אחרת להתנכר לך ולהרגך.

ומדרש אגדה: כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוס של תנחומים )בראשית 
רבה שם(.

ולפי פשוטו: לשון תנחומים, מתנחם הוא על הברכות בהריגתך:

 )עיון )על העמוד הקודם 
ד ְלִרְבָקה. לפי רש"י כל מעשיה של רבקה בעניין זה היו בגילוי עליון, אך הנה  גַּ ַויֻּ
יצחק בעלה לא זכה לגילוי זה. וצריכים אנו להבין מדוע היתה זו דווקא רבקה הצדקת 

שזכתה לראות מה שלא זכה יצחק לראות.
אנו רואים כאן שרוח הקודש מסייעת לאדם ההולך בדרך האמת, והוא רק צריך מעט 
סיוע מלמעלה כדי לראות נכוחה. יצחק היה שבוי בקונספציה שיעקב אינו יכול להנהיג 
ונוכח  עיניו  ברגע שנפקחו  לגילוי של האמת. אמנם  לזכות  היה  יכול  לא  ולכן  אומה 
בטעותו, חזר בתשובה במהירות הבזק ואמר "גם ברוך יהיה". כפי שהסברנו לעיל יש 
הרבה ללמוד מה'טעות' בראייה של יצחק אבינו, שיסודה בעניין אמיתי, והיא שהיהדות 
איננה יכולה להישאר רק בעולם הרוחניות אלא היא יצירת אומה היודעת לפעול כאן 

בעולם הזה.

 ביאור 
לך  "מתנחם  הביטוי  ְלָך.  ִמְתַנֵחם 
להורגך" הוא קשה, כי ניחומים הם היפך 
ההריגה והיאך אפשר לכלכלם יחד?

בשלשה  הביטוי  את  מפרש  רש"י 
הוא  "מתנחם"  הראשון  לפירוש  דרכים: 
במשמעות שינוי דעת. לשני הפירושים 
במשמעות  הוא  "מתנחם"  האחרים 

נחמה.
הפירוש הראשון - "מתנחם" היינו שינה 
את  עשה  כי  ה'  "וינחם  כמו  דעתו,  את 
של  מחשבתו  נהפכה  ו(,  ו,  )לעיל  האדם" 
מקום.14 עשו שינה את דעתו לגבי יעקב, 
)='אחוה'(  בו אח אהוב  רואה  אינו  וכבר 

אלא שינה את דעתו ורואה בו אויב ואיש 
נוכרי אותו יש להרוג.

הפירוש השני, מדרש אגדה - "מתנחם" 
הוא מלשון קבלת תנחומים, וכביכול עשו 
כל כך בטוח בכך שיהרוג את יעקב שכבר 
יעקב,  של  מותו  את  רוחו  בעיני  רואה 

ומבחינתו הוא כבר מת.
אם   - פשוטו  לפי  השלישי,  הפירוש 
תנחומים  קבלת  מלשון  הוא  "מתנחם" 
ולא מלשון שינוי דעת, אין לפרש כדברי 
הריגתו  עצם  כי  לומר  יש  אלא  האגדה 
של יעקב תהיה נחמה לעשו, ובכך תנוח 

דעתו על גניבת הברכות.

ראה רש"י שם.. 14



בראשית צד

י ְו֧קּום  ֹקִל֑ ע ּבְ ַמ֣ י ׁשְ ה ְבִנ֖ ֥ מג ְוַעּתָ
ָנה׃  ָחָרֽ י  ָאִח֖ ן  ֶאל־ָלָב֥ ַרח־ְלָך֛  ּבְ
ים  ֲאָחִד֑ ים  ָיִמ֣ ֹו  ִעּמ֖  ֥ ְבּתָ ְוָיֽׁשַ מד 

יָך׃ ָאִחֽ ת  ֲחַמ֥ ּוב  ׁש֖ ר־ּתָ ֲאׁשֶ ד   ַע֥

ָך֗  ִמּמְ יָך  ַאף־ָאִח֜ ּוב  ַעד־ׁש֨ מה 

ֹו  ּל֔ יָת  ֣ ר־ָעׂשִ ֲאׁשֶ ת  ֵא֣ ַכ֙ח  ְוׁשָ
ה  ם ָלָמ֥ ָ֑ ִמּשׁ יָך  ֣ ּוְלַקְחּתִ י  ַלְחּתִ֖ ֽ ְוׁשָ

ד׃ ם ֥יֹום ֶאָחֽ נֵיֶכ֖ ם־ׁשְ ל ּגַ ֛ ּכַ ֶאׁשְ

י, ְוקּום  יל ִמִנּ ִרי ַקֵבּ מג ּוְכַען ְבּ

ִאיֵזיל ָלְך ְלָות ָלָבן ֲאִחי ְלָחָרן:  
יּה יֹוִמין ְזֵעיִרין,  יב ִעֵמּ מד ְוִתֵתּ

ֲאחּוְך:   א ַדּ ְתתּוב ִחְמָתּ ַעד ִדּ
ֲאחּוְך  ַדּ ֻרְגָזא  יתּוב  ִדּ ַעד  מה 

ֲעַבְדְתּ ֵליּה  י ָית ַדּ ְך ְוִיְתְנֵשׁ ִמָנּ
ן,  ָמּ ִמַתּ ְך  ִרָנּ ְוֶאְדְבּ ַלח  ְוֶאְשׁ
ְרֵויכֹון  ַתּ ַאף  ֶאְתּכּול  ְלָמא 

יֹוָמא ַחד:

אונקלוס

 רש"י  )מד( ֲאָחִדים. מועטים:

ּכּול, וכן  ל. אהיה שכולה משניכם. הקובר את בניו קרוי ׁשַ כַּ )מה( ָלָמה ֶאׁשְ
י" )להלן מג, יד(: ָכְלתִּ י ׁשָ כְֹלתִּ ביעקב אמר "כאשר ׁשָ

 ביאור 
אחדים"  "ימים  לפרש  אין  ֲאָחִדים. 
במשמעות 'ימים בודדים', כי ודאי חמתו 
של עשו לא תשוב בזמן קצר כל כך, אלא 
הכוונה למספר ימים מוגבלים כפי שיהיה 

הצורך.15 
ל. 'ְׁשכֹול' פירושו צערם של  כַּ ָלָמה ֶאׁשְ
אב או אם הקוברים את בניהם בחייהם, 

את  'ַׁשּכּול'.  קרוי  בנו  עליו  שמת  והורה 
אמר  שכלתי"  שכלתי  "כאשר  המילים 
אבדו  ושמעון  שיוסף  סבר  כאשר  יעקב 
יאבד,  בנימין  גם  שמא  ירא  והיה  ממנו 
ומכאן מוכיח רש"י ששכול עניינו אובדן 
המילה  )וכמשמעות  להוריהם  ילדים 

היום(.

 עיון 
ֲאָחִדים. נראה בפשטות שברור היה לרבקה שעל מנת שעשו ימחל ליעקב יצטרך זמן 
ממושך, אלא כוונתה היתה לומר שיציאתו של יעקב היא יציאה זמנית על מנת לשוב, 

כי מקומו הטבעי של יעקב הוא בארץ ישראל.

ל. מכאן אנו רואים שרבקה אינה דואגת רק לשלומו של יעקב ולאפשרות  כַּ ָלָמה ֶאׁשְ
מיתתו אלא מגלה דאגה גם לשלומו של עשו. נבאר זאת באריכות בדיבור הבא.

וראה להלן כט, כ: "ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה", ועיין רש"י שם פסוק יח ד"ה אעבדך שבע . 15

שנים, ופסוק כא ד"ה מלאו ימיו



צה תולדות

 רש"י 
ֵניֶכם. אם יקום עליך ואתה תהרגנו יעמדו בניו ויהרגוך. ורוח הקדש  ם־ׁשְ גַּ
נזרקה בה ונתנבאה שביום אחד ימותו, כמו שמפורש בפרק המקנא לאשתו 

)סוטה יג ע"א(:
 ביאור 

המאירים  דבריו  אלמלא  ֵניֶכם.  ם־ׁשְ גַּ
של רש"י יכולים היינו להבין שעשו כבר 
חשוב בעיני רבקה כמת, בעקבות אירועי 
של  לגורלו  חוששת  היא  ועתה  היום, 
יעקב ואינה רוצה לאבד גם אותו ולהיות 
שכולה משני בניה. רש"י אינו מפרש כך. 
מדברי רבקה שאמרה "גם שניכם" מבין 
של  לשלומו  דאגה  ברבקה  שיש  רש"י 
עשו בדיוק כמו לשלומו של יעקב, והיא 
ביניהם  ומשווה  שניהם  את  מחשיבה 

לחלוטין.
רש"י מסביר כי רבקה בהגיונה הבינה כי 
אם  גם  שהרי  פתרון,  אינו  אלים  מאבק 
עשו  את  ולהרוג  להינצל  יעקב  יצליח 
לא  הסכנה  מקום  מכל  עצמית  כהגנה 
יחפשו  עשו  של  שבניו  משום  תסור, 
לנקום ולגאול את דמו של עשו אביהם 

ויהרגו את יעקב.
מסביר  הוא  רש"י  בדברי  השני  בחלק 
אחד",  "יום  המילים  את  חז"ל  פי  על 
הנ"ל,  פירושו של רש"י  פי  משום שעל 
ביום אחד,  יתרחשו בהכרח  הדברים לא 
ויתכן שאחד ימות היום והשני רק לאחר 
"יום  שהביטוי  רש"י  אומר  לכן  זמן. 
אחד" נאמר על ידי רבקה בלא מודעות, 
בה  שנזרקה  נבואה  מעין  זו  היתה  אך 
והודיעה ששניהם ימותו ביום אחד. חז"ל 
לקבורה  יעקב  הובא  שכאשר  מספרים 
במערת המכפלה הגיע עשו וטען כי זכות 
וניסה  לו,  שייכת  מקום  באותו  הקבורה 
לעכב את הקבורה, ואז קם חושים בן דן 
שניהם  שנקברו  ונמצא  עשו,  את  והרג 

ביום אחד.16

 עיון 
ֵניֶכם. כאן אנו רואים כיצד רבקה מנסת לתקן את מה שנעשה ביוזמתה. לכאורה  ם־ׁשְ גַּ
היא אשר יזמה את המחלוקת בין שני האחים והיא שגרמה לסכסוך הנורא ביניהם, 
אך עתה היא יודעת שאין להמשיך ולקיים את המחלוקת אלא לנסות ולהרגיע אותה. 
רבקה כביכול מאשימה את יעקב במה שקרה, ואומרת לו: "עד שוב אף אחיך ממך 
ושכח את אשר עשית לו" - אתה עשית לו, למה שמעת בקולי? והקורא תמה כיצד זה 
שינתה רבקה טעמה ומאשימה את יעקב שעשה את הדברים בשליחותה! אלא רבקה 
מבינה שנעשה לעשו עוול שיש לתקנו, ותפקידה עכשיו הוא לשוב ולחבר בין האחים. 
רבקה מבינה שיעקב ועשו צריכים להמשיך ולחיות יחדיו בעולם כי שניהם קשורים 
זה בזה, וכמו שנולדו ובאו לעולם ביום אחד כך גם יסתלקו מן העולם ביום אחד, כי 

הגמרא שם מדייקת ואומרת שאמנם לא מתו שניהם ביום אחד כדברי רבקה, אבל מכל נקברו ביום אחד.. 16





בראשית צו

ק  ֶאל־ִיְצָח֔ ִרְבָק֙ה  אֶמר  ַוּתֹ֤ מו 
ת ִאם־ ֣נֹות ֵח֑ י ּבְ ֵנ֖ י ִמּפְ י ְבַחיַּ֔ ְצּתִ ַק֣

ת  ֽנֹות־ֵח֤ ִמּבְ ה  ָ֨ ִאּשׁ ֲעֹקב  ֽ֠ ַי ַח  ֹלֵק֣
י  ּלִ֖ ה  ּמָ ָל֥ ֶרץ  ָהָא֔ ֣נֹות  ִמּבְ ֙ה  ּלֶ ֵא֨ ּכָ

ֽים׃ ַחיִּ

ְלִיְצָחק  ִרְבָקה  ַוֲאַמַרת  מו 

ָנת  ְבּ ֳקָדם  ִמן  י  ַחַיּ ְבּ ַעִקית 
ַיֲעקֹוב  ָנֵסיב  ִאם  ָאה,  ִחָתּ
ָאה  ִחָתּ ָנת  ִמְבּ ָתא  ִאְתּ
ָנת ַאְרָעא ְלָמא  ין ִמְבּ ִאֵלּ ְכּ

ִלי ַחִיין: 

אונקלוס

 רש"י 
י. מאסתי בחיי: י ְבַחיַּ )מו( ַקְצתִּ

 )עיון )המשך 
התפתחותו  על  בעיקר  אחראי  עשו  העולם.  את  בונים  ושניהם  תפקיד  יש  לשניהם 
החומרית של העולם ואילו יעקב אחראי בעיקר על ההתפתחות הרוחנית של העולם 
ועשו  יעקב  ועתידים  עצמה,  על  שנטלה  במשימה  מצליחה  אכן  רבקה  תיקונו.  ועל 

להתפייס ולהשלים זה עם זה לאחר שישוב יעקב מחרן לארץ ישראל.

 ביאור 
סוף.  קץ,  לשון  "קצתי"  י.  ְבַחיַּ י  ַקְצתִּ
חייה משום  סוף  את  לקרב  רוצה  רבקה 

ומאוסים  חיים  אינם  חייה  כזה  שבמצב 
הם בעיניה.

 עיון 
י. 'חיים' עבור רבקה אינם חיים של הנאה מהנאות העולם הזה אלא חיים  י ְבַחיַּ ַקְצתִּ
של ערכים, ולכן אם גם בנה השני יתחתן עם גֹויֹות בנישואי תערובת אזי חייה יהיו 

חסרי משמעות.
רבקה אינה מגלה ליצחק את הטעם האמיתי המכריח את יציאתו של יעקב מן הארץ, 
טעם אשר הוגד לה ברוח הקודש, אלא היא נותנת משמעות חיובית ליציאתו של יעקב. 

זו אינה בריחה אלא הליכה זמנית שנועדה לבניית האומה.



צז תולדות

ב  ל־ַיֲעֹק֖ ֶאֽ ק  ִיְצָח֛ א  ְקָר֥ ַיִּ א  כח 
֔לֹו  אֶמר  ַויֹּ֣ הּו֙  ַוְיַצּוֵ֨ ֹא֑תֹו  ֶרְך  ַוְיָב֣
ָנַֽען׃  ּכְ ֥נֹות  ִמּבְ ה  ָ֖ ִאּשׁ ח  ֥ א־ִתּקַ ֹלֽ
יָתה  ֥ ּבֵ ם  ֲאָר֔ ָנֽה  ֣ ּדֶ ּפַ ֵלְך֙  ֥קּום  ב 
֙ם  ָ ָך ְוַקח־ְלָך֤ ִמּשׁ ֑ י ִאּמֶ ל ֲאִב֣ ְבתּוֵא֖
ָך׃  ֽ ִאּמֶ י  ֲאִח֥ ן  ָלָב֖ ֥נֹות  ִמּבְ ה  ָ֔ ִאּשׁ
ְוַיְפְרָך֖  ְתָך֔  ֹאֽ ְך  ְיָבֵר֣ ֙י  ּדַ ׁשַ ל  ְוֵא֤ ג 
ים׃ ֽ ַעּמִ ל  ִלְקַה֥ יָת  ְוָהִי֖ ָך  ֑  ְוַיְרּבֶ

כח א ּוְקָרא ִיְצָחק ְלַיֲעקֹוב 
ֵדיּה  ּוַפְקּ ָיֵתיּה,  ּוָבֵריְך 
ב  ַסּ ִתּ ָלא  ֵליּה  ַוֲאַמר 
ָנַען:  ב קּום  ָנת ְכּ ָתא ִמְבּ ִאְתּ
ֲאָרם ְלֵבית  ַדּ ן  ְלַפַדּ ִאיֵזיל 
ְך,  ִאָמּ ְדּ ֲאבּוָהא  תּוֵאל  ְבּ
ָתא  ִאְתּ ן  ָמּ ִמַתּ ָלְך  ְוַסב 
ֲאחּוָהא  ָלָבן  ָנת  ִמְבּ
י ְיָבֵריְך  ַדּ ְך:  ג ְוֵאל ַשׁ ִאָמּ ְדּ
יָנְך,  ְוַיְסֵגּ ְך  ָנּ ִשׁ ְוַיְפּ ָיָתְך 
ְבִטין:  ִשׁ ת  ְלִכְנָשׁ  ּוְתֵהי 

אונקלוס

 רש"י 
ָנה. כמו לפדן: דֶּ )ב( פַּ

יָתה ְבתּוֵאל. לבית בתואל. כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה  בֵּ
ה"א בסופה )יבמות יג ע"ב(:

י. מי שדי בברכותיו למתברכין מפיו יברך אותך: דַּ )ג( ְוֵאל ׁשַ

 ביאור 
אל  כיוון  מציין  הכתוב  כאשר  ָנה.  דֶּ פַּ
מקום מסויים הוא משתמש באות ה"א 
בתחילתה,  למ"ד  במקום  המילה  בסוף 
פדנה  לך  "קום  המילים  משמעות  ולכן 
ארם" היא 'קום לך לפדן ארם', וכן "ביתה 

בתואל" משמעותן 'לבית בתואל'.1 
מגלות  שמותיו של הקב"ה  י.  דַּ ׁשַ ְוֵאל 
כח(  )כז,  לעיל  בעולם.  פעולתו  דרכי  את 

ליעקב  בברכתו  יצחק  שהשתמש  ראינו 
לבטא את ההנהגה  כדי  'א-להים',  בשם 
בשם  יצחק  משתמש  כאן  דין.  פי  על 
זה  ששם  רש"י  ומסביר  ש-די',  'א-ל 
מבטא את היכולת, רוצה לומר: מי שיברך 
אותך הוא הא-ל שבכוחו לברך, כי בידו 

ובכוחו להגשים את הברכה.2

וכבר הזכיר רש"י כלל זה לעיל יד, י, ויזכירו גם להן לב, ד; מו, א.. 1

לעיל )יז,א( כתב רש"י: 'אני אל שדי - אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה... וכן כל מקום שהוא במקרא . 2

פירושו די יש לו, והכל לפי העניין'. וראה להלן לה, יא; מג, יד.



בראשית צח

ְרְכָתא  ִבּ ָית  ָלְך  ין  ְוִיֵתּ ד 

ְוִלְבָנְך  ָלְך  ַאְבָרָהם  ְדּ
ָית  ְלֵמיְרָתְך  ְך,  ִעָמּ
יַהב  ִדּ ּתֹוָתבּוָתְך  ֲאַרע 
ַלח  ּוְשׁ ה  ְלַאְבָרָהם:   ְיָי 
ַוֲאַזל  ַיֲעקֹוב  ָית  ִיְצָחק 
ָלָבן  ְלָות  ֲאָרם,  ַדּ ן  ְלַפַדּ
ָאה  ֲאַרָמּ תּוֵאל  ְבּ ר  ַבּ
ִרְבָקה  ְדּ ֲאחּוָהא 
ו:  ְוֵעָשׂ ַיֲעקֹוב  ְדּ יּה   ִאֵמּ

ת  ֣ ְרּכַ ֶאת־ּבִ ן־ְלָך֙  ְוִיּֽתֶ ד 
ְך  ִאּתָ֑ ּוְלַזְרֲעָך֣  ְלָך֖  ם  ַאְבָרָה֔
יָך  ְמֻגֶר֔ ֶרץ  ֶאת־ֶא֣ ָך֙  ּתְ ְלִרׁשְ
ם׃ ְלַאְבָרָהֽ ים  ֱאֹלִה֖ ן  ר־ָנַת֥  ֲאׁשֶ
ת־ ֶאֽ ִיְצָח֙ק  ח  ַל֤ ׁשְ ַויִּ ה  שביעי 

ֶאל־ ם  ֲאָר֑ ָנֽה  ֣ ּדֶ ּפַ ֶלְך  ַויֵּ֖ ב  ַיֲעֹק֔
י  ֲאַרּמִ֔ ָהֽ תּוֵאל֙  ן־ּבְ ּבֶ ן  ָלָב֤
ו׃ ֽ ְוֵעׂשָ ב  ֲעֹק֖ ַיֽ ם  ֵא֥ ה  ִרְבָק֔ י   ֲאִח֣

אונקלוס

 רש"י 
ת ַאְבָרָהם. שאמר לו "ואעשך לגוי גדול" )לעיל יב, ב(, "והתברכו  ְרכַּ )ד( ֶאת־בִּ
בזרעך" )שם כב, יח(, יהיו אותן ברכות אמורות בשבילך, ממך ייצא אותו הגוי 

ואותו הזרע המבורך:
 )עיון )המשך 

י. נראה שיצחק בוחר להשתמש כאן דווקא בשם זה, כי הנה על פי הטבע אין  דַּ ְוֵאל ׁשַ
ליעקב אפשרות להתמודד מול שנאתו של עֵָׂשו, ולכן רק מי שהכל ביכולתו יכול לברך 

אותו ולקיים את הברכות.

 ביאור 
דבריו  אלמלא  ַאְבָרָהם.  ת  ְרכַּ ֶאת־בִּ
את  מפרשים  היינו  רש"י  של  המאירים 
הפסוק כך: "ויתן לך את ברכת אברהם לך 
ולזרעך אתך" - איזו ברכה? - "לרשתך 
א-להים  נתן  אשר  מגוריך  ארץ  את 
משום  כך  מפרש  אינו  רש"י  לאברהם". 
מיותרות  מילים  בתורה  אין  שלשיטתו 
חסרת  כפילות  בפסוק  שיש  יתכן  ולא 

משמעות.
של  בדבריו  כאן  שיש  לנו  מגלה  רש"י 
יצחק תוספת על כך - מלבד ברכת הארץ 
את  הקב"ה  בירך  לאברהם  ניתנה  שכבר 
המיועדות  מיוחדות  בברכות  אברהם 
וכן  גדול  גוי  ממנו  שייצא  והיינו  לזרעו, 
שהזרע הזה יהיה מבורך בפי כל הגויים - 

"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ".

 עיון 
הוא  הוא  יעקב  כי  ומאשר  יצחק  מודיע  ליעקב  זו  בברכה  ַאְבָרָהם.  ת  ְרכַּ ֶאת־בִּ

הממשיך את מורשת אברהם, ולא עֵָׂשו.



צט תולדות

ו. אין ספק שתואר זה  ְוֵעׂשָ ַיֲעקֹב  ֵאם 
ביאור,  צריך  לרבקה  כאן התורה  שנתנה 
חדש,  מידע  לנו  מוסיף  הוא  אין  שהרי 
אותו משום שלא  מבאר  אינו  רש"י  אך 
זה.  ייתור  על  הסבר  חז"ל  בדברי  מצא 

ודאי רש"י יכול היה לדרוש ולבאר זאת 
מעצמו אך העדיף לומר שאינו יודע מה 
מלמדנו. יסוד זה למדתי מדברי אבי מורי 
זצ"ל, וב'עיון' אכתוב את מה שדרש הוא 

על דברי רש"י אלה.

 )עיון )על העמוד הקודם 

 עיון 

על פי רש"י את ברכת הארץ ציין יצחק בפירוש, אך את הברכה על הגוי הגדול וההשפעה 
המבורכת על כל העולם בחר יצחק לבטא ברמז בלבד. מדוע?

נראה לומר שברכת הארץ היא הברכה המשמעותית ביותר. הנה גם עֵָׂשו הפך להיות 
אומה, ואף הוא שותף להתפתחות העולם. הברכה הייחודית לעם ישראל היא ברכת 
הארץ שניתנה דווקא להם, והיא המעידה על השגחת הא-ל בעולם, כי ירושת ישראל 

את הארץ תתקיים כנגד כל הסיכויים הטבעיים.

 רש"י 
ו. איני יודע מה מלמדנו: )ה( ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ

 ביאור 

ו. וכך כתב אמו"ר זצ"ל על דברי רש"י אלה בספרו 'עיוני משה': ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ
'יש לזכור שכלל נקוט ביד רש"י שהוא מסתייע בדברי חז"ל כדי להעמיד את פירוש 

הפסוק, ובדרך כלל אין הוא מציע פירוש עצמאי במקום שהכתוב הוא עמום.
וכאן נראה לי שאפשר להסביר שכוונת התורה במילים אלה היא להצביע על העיקרון 
של הבחירה העצמית והעצמאית הניתנת לכל אחד לבחור את דרכו בחייו. שני הבנים 
- יעקב ועֵָׂשו - בניה של רבקה הם, אך איש מהם איננו יכול לסמוך על ייחוסו, על 
היותו בן להורים צדיקים. יכול שיהיה איש צדיק בן רשע, כשם שיכול גם להיות רשע 
בן צדיק. זוהי הוראה לדורות כי בחירת הדרך מוטלת עלינו - על כל איש ואיש - על 

כל האחריות הכרוכה ּבַדבר'. ודפח"ח.



בראשית ק

ִיְצָח֮ק  ְך  י־ֵבַר֣ ֽ ּכִ ו  ֵעׂשָ֗ ְרא  ֣ ַויַּ ו 
ָנֽה  ֣ ּדֶ ּפַ ֹאתֹו֙  ח  ֤ ּלַ ְוׁשִ ת־ַיֲעֹקב֒  ֶאֽ
ה  ָ֑ ִאּשׁ ם  ָ֖ ִמּשׁ ַחת־֥לֹו  ָלַקֽ ם  ֲאָר֔
ר  ֵלאֹמ֔ ָעָלי֙ו  ו  ַוְיַצ֤ ֹא֔תֹו  ְר֣כֹו  ָבֽ ּבְ
ַען׃  ָנֽ ּכְ ֥נֹות  ִמּבְ ה  ָ֖ ִאּשׁ ח  ֥ א־ִתּקַ ֹלֽ
יו  ֶאל־ָאִב֖ ב  ֲעֹק֔ ַיֽ ע  ַמ֣ ׁשְ ַויִּ ז  מפטיר 

ם׃ ֲאָרֽ ָנֽה  ֥ ּדֶ ּפַ ֶלְך  ַויֵּ֖ ֹו   ְוֶאל־ִאּמ֑

֣נֹות  ּבְ ָר֖עֹות  י  ֥ ּכִ ו  ֵעׂשָ֔ ְרא  ֣ ַויַּ ח 
יו׃ ָאִבֽ ק  ִיְצָח֥ י  ֵעיֵנ֖ ּבְ ַען  ָנ֑  ּכְ

ֵריְך  ָבּ ֲאֵרי  ו  ֵעָשׂ ַוֲחָזא  ו 

ח  ַלּ ְוַשׁ ַיֲעקֹוב  ָית  ִיְצָחק 
ב  ֲאָרם ְלִמַסּ ן ַדּ ָיֵתיּה ְלַפַדּ
ָתא,  ִאְתּ ן  ָמּ ִמַתּ ֵליּה 
יד  ּוַפֵקּ ָיֵתיּה  ְדָבֵריְך  ִבּ
ב  ַסּ ִתּ ָלא  ְלֵמיַמר  ֲעלֹוִהי 
ָנַען:  ְכּ ָנת  ִמְבּ ָתא   ִאְתּ
ִמן  ַיֲעקֹוב  יל  ְוַקֵבּ ז 

יּה,  ִאֵמּ ּוִמן  ֲאבּוִהי 
ֲאָרם: ַדּ ן  ְלַפַדּ  ַוֲאַזל 
ן  יָשׁ ִבּ ֲאֵרי  ו  ֵעָשׂ ַוֲחָזא  ח 

ִיְצָחק  ֵעיֵני  ְבּ ָנַען  ְכּ ָנת  ְבּ
ֲאבּוִהי:

אונקלוס

 רש"י 
ו כי ברך יצחק וגו' וכי  ַמע ַיֲעקֹב. מחובר לענין של מעלה: וירא ֵעׂשָ ׁשְ )ז( ַויִּ
שלח אותו פדנה ארם, וכי שמע יעקב אל אביו והלך פדנה ארם וכי רעות 

בנות כנען, והלך גם הוא אל ישמעאל:

 ביאור 
אינו  הפסוקים  סדר  ַיֲעֹקב.  ַמע  ׁשְ ַויִּ
מובן: בפסוק ה שולח יצחק את יעקב אל 
לבן, בפסוק ו נודע לעֵָׂשו שיצחק בירך 
את יעקב ושלח אותו לפדן ארם לשאת 
אשה, בפסוק ז שוב נאמר שיעקב שמע 
בקול יצחק והלך לפדן ארם, ובפסוק ח 
נסדר  איך  עֵָׂשו.  על  לדבר  חוזרים  שוב 

את הפסוקים?
הוא  הדברים  שסדר  רש"י  מסביר  לכן 

כך: פסוק ה מסכם את השיחה שהיתה 
בין יצחק לבין יעקב.

את פסוקים ו-ח יש לראות כעניין אחד 
עֵָׂשו  עֵָׂשו':  ראה  אותם  'הדברים  והוא 
ראה שיצחק ברך את יעקב ושלח אותו 
לקחת  לא  עליו  ציוה  וגם  ארם,  לפדן 
אשה מבנות כנען. הוא גם ראה שיעקב 
לפדן  והלך  אביו  של  לציוויו  אכן שמע 
בנות  שבאמת  עֵָׂשו  מכך  והבין  ארם, 



קא תולדות

 )ביאור )המשך 

שהוא  שידע  למרות  עֵָׂשו  את  לברך  התכוון  יצחק  לכתחילה  אמנם  ַיֲעקֹב.  ַמע  ׁשְ ַויִּ
התחתן עם נשים כנעניות, ואף עֵָׂשו ידע זאת. אך עם כל זה בדיעבד הוא מבין שבגלל 
מעשה זה איבד את הברכות. כי הנה עֵָׂשו ראה שיצחק שינה את דעתו עליו כהרף עין, 
ועל אף שחשב מתחילה לברך את עֵָׂשו מכל מקום ברגע שגילה את התרמית שעשה 
לו יעקב לא כעס יצחק על יעקב כלל אלא מייד הסכים עם מה שנעשה! אין זאת אלא 
שבאמת בליבו של יצחק היה כל הזמן ספק, ומן הסתם אחד הגורמים לספק הזה היה 
לקיחת נשים כנעניות. עֵָׂשו מבין כל זאת עכשיו בניתוח המעשה רטרואקטיבית, ויודע 
שלקיחת הנשים עלתה לו בהפסד הברכות. ייעודו של יצחק הוא לתקן את העולם מן 
העיוותים של הכנענים, ולא יתכן שבני יצחק עצמם יתחתנו עם כנעניות ויורידו לטמיון 

את התוכנית הא-לוהית בעניין תפקידו של יצחק וזרעו.

זה  מכל  אביו.  יצחק  בעיני  רעות  כנען 
הגיע עֵָׂשו למסקנה שיתכן ובכך שלקח 
)לעיל כו, לד( גרם לעצמו  נשים כנעניות 

עֵָׂשו  קם  ולכן  הברכות,  את  להפסיד 
והלך אל ישמעאל ולקח את מחלת בתו 

לאשה.

 עיון 



בראשית קב

 )ט( ֲאחוֹת ְנָביוֹת - ממשמע שנאמר "בת ישמעאל", איני יודע שהיא אחות 
ו קודם נישואיה והשיאה  נביות? אלא למדנו שמת ישמעאל משיעדה לֵעׂשָ
נביות אחיה. ולמדנו שהיה יעקב באותו הפרק בן ששים ושלש שנים, שהרי 
ישמעאל בן שבעים וארבע שנים היה כשנולד יעקב, ארבע עשרה שנה היה 
גדול ישמעאל מיצחק, "ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם" )לעיל כה, כו(, הרי 
חיי  "ואלה שני  ושבע, שנאמר  היו מאה שלושים  ושנותיו  וארבע,  שבעים 
ישמעאל וגו'" )שם פסוק יז(, נמצא יעקב כשמת ישמעאל בן ששים ושלש שנים 

היה.
ולמדנו מכאן שנטמן בבית עבר ארבע עשרה שנה ואחר כך הלך לחרן, 
יוסף אלא ארבע עשרה שנה,  שהרי לא שהה בבית לבן לפני לידתו של 
שנאמר "עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך" )להלן 
לא, מא(, ושכר הצאן משנולד יוסף היה, שנאמר "ויהי כאשר ילדה רחל את 
יוסף וגו'" )להלן ל, כה(, ויוסף בן שלשים שנה היה כשמלך, ומשם עד שירד 
אמר  ויעקב  רעב,  של  ושתים  שבע  של  שבע  שנים,  תשע  למצרים  יעקב 
לפרעה: "ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה" )להלן מז, ט(. צא וחשוב ארבע 
עשרה שלפני לידת יוסף, ושלשים של יוסף, ותשע משמלך עד שבא יעקב, 
הרי חמשים ושלש, וכשפירש מאביו היה בן ששים ושלש, הרי מאה ושש 
עשרה, והוא אומר "שלשים ומאת שנה", הרי חסרים ארבע עשרה שנים! 
הא למדת שאחר שקבל הברכות נטמן בבית עבר ארבע עשרה שנים )ראה 

סדר עולם רבה פ"ב(.

יוסף מאביו אלא  נענש עליהם בזכות התורה, שהרי לא פירש  ]אבל לא 
עשרים ושתים שנה, דהיינו משבע עשרה עד שלשים ותשע, כנגד עשרים 

 רש"י 

ְלָות  ו  ֵעָשׂ ַוֲאַזל  ט 

ָית  ּוְנֵסיב  ָמֵעאל,  ִיְשׁ
ר  ַבּ ָמֵעאל  ִיְשׁ ת  ַבּ ָמֲחַלת 
ְנָביֹות  ִדּ ֲאָחֵתיּה  ַאְבָרָהם 

ַעל ְנׁשֹוִהי ֵליּה ְלִאּתּו:

ח  ּקַ֡ ַויִּ אל  ָמֵע֑ ֶאל־ִיׁשְ ו  ֵעׂשָ֖ ֶלְך  ֥ ַויֵּ ט 
ן־ ּבֶ אל  ָמֵע֨ ת־ִיׁשְ ּבַ ת ׀  ת־ָמֲחַל֣ ֶאֽ

יו  ַעל־ָנׁשָ֖ ְנָב֛יֹות  ֲא֧חֹות  ם  ַאְבָרָה֜
ה׃ ֽ ָ ֥לֹו ְלִאּשׁ

אונקלוס



קג תולדות

ושתים שפירש יעקב מאביו ולא כבדו, והם: עשרים שנים בבית לבן, ושתי 
שנים ששהה בדרך, כדכתיב "ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות" )להלן לג, יז(, 
ופירשו רבותינו ז"ל מזה הפסוק ששהה שמונה עשר חדשים בדרך, דבית 
הוה בימות הגשמים וסכות הוה בימות החמה, ולחשבון הפסוקים שחשבנו 
לעיל משפירש מאביו עד שירד למצרים שהיה בן מאה שלשים שנים, ששם 
אנו מוצאים עוד ארבע עשרה שנים, אלא ודאי נטמן בבית עבר בהליכתו 
לבית לבן ללמוד תורה ממנו, ובשביל זכות התורה לא נענש עליהם ולא 
פירש יוסף ממנו אלא עשרים ושתים שנה, מדה כנגד מדה. ע"כ ברש"י ישן 

)מגילה טז ע"ב - יז ע"א([:

 ביאור 
ֲאחוֹת ְנָביוֹת. מטרת רש"י בדבריו כאן 
ארבע  למד  אבינו  שיעקב  להוכיח  היא 

עשרה שנה בישיבה של עבר.
התורה מגלה לנו כמה נקודות זמן בחייו 
של יעקב, כגון: כמה שנים היה אצל לבן 
)20(, ובן כמה היה כשירד למצרים )130(, 
אנו  אין  אך   ,)147( כשמת  היה  כמה  ובן 
את  כשקיבל  יעקב  היה  כמה  בן  יודעים 
אל  הגיע  כאשר  היה  כמה  ובן  הברכות 

לבן.
כדי למצוא את התשובה לכך יש להשוות 
של  לקורותיהם  יעקב  של  קורותיו  את 
ועל  בתורה,  המתוארות  אחרות  דמויות 
ידי כך נוכל לקבל נתונים נוספים, למשל: 
יצחק היה מבוגר מיעקב ב60 שנה )הוא 
 ,)60 בן  כשהיה  ועֵָׂשו  יעקב  את  הוליד 
ב14  מיצחק  מבוגר  שהיה   - וישמעאל 
שנה - היה מבוגר מיעקב ב74 שנה ומת 
בן 137 שנה. יוסף היה בן 39 כאשר יעקב 
שהוליד  נמצא   ,130 בגיל  למצרים  ירד 

יעקב את יוסף בגיל 91.
אך למרות כל זאת עדיין אנו לא יכולים 
את  כשקיבל  יעקב  היה  כמה  בן  לדעת 

הברכות ויצא לפדן ארם.
לשם כך מגלה לנו כאן התורה נתון חשוב 
נוסף - סמוך מאוד לקבלת הברכות מת 
רומזת התורה  ישמעאל. את הנתון הזה 
לכאורה  שהן  נביות",  "אחות  במילים 
של  שבנו  ידענו  כבר  שהרי  מיותרות 
ומה  יג(,  כה,  )לעיל  נביות  נקרא  ישמעאל 
חידשה התורה במילים אלה? אלא לומר 
לך שישמעאל סיכם עם עֵָׂשו על לקיחת 
אל  עֵָׂשו  "וילך  נאמר  ולכן  לאשה,  בתו 
ישמעאל", היינו אל ישמעאל עצמו, אך 
בסופו של דבר מי שהשיא אותה בפועל 
לא  כבר  ומשמע שישמעאל  נביות,  היה 

היה בין החיים.
היה  שישמעאל  שידענו  אחרי  כך,  אם 
מבוגר מיעקב ב74 שנים, וישמעאל מת 
בגיל 137, נמצא שיעקב היה בזמן קבלת 

הברכות בן 63.
מסוף  החשבון  את  נעשה  אם  הנה,  אך 
ימיו של יעקב לאחור נמצא שהגיע אל 
ביתו של לבן כשהיה בן 77 שנים, שהרי 
כאשר ירד יעקב למצרים הוא היה בן 130, 
ויוסף היה בן 39 )כשעמד לראשונה לפני 

 )רש"י )המשך 



בראשית קד

 )ביאור )המשך 
פרעה ופתר לו את החלומות היה בן 30, 
ויעקב הגיע אחרי 7 שנות רעב ו2 שנות 
שבע, סך הכל 39(, נמצא שילד את יוסף 
בגיל 91, והיה זה בסוף 14 שנה לעבודתו 
אצל לבן, אם כן הגיע אל לבן בגיל 77.

מה עשה יעקב משנתו ה63 בה קיבל את 
ויצא מבית אביו עד שנתו ה77  הברכות 
בה הגיע אל לבן? עונה רש"י: ב14 שנה 
עבר  של  המדרש  בבית  טמון  היה  אלה 

ורק אחריהם הלך לחרן.
ביאור הקטע המוסגר מ"רש"י ישן":

האומר  מדרש  על  מבוססים  הדברים 
שיעקב אבינו נענש על כך ששנים רבות 

לא כיבד את אביו, ולכן גם הוא לא ראה 
היה  יוסף  22 שנה.  למשך  בנו  יוסף  את 
נער בן 17 כשנמכר למצרים, ורק כשהיה 
בן 39 נפגש שנית עם יעקב )כנ"ל(, והיינו 
את  ראה  לא  יעקב  באמת  אך  שנה.   22
עזב  שהרי  שנה,  מ22  יותר  יצחק  אביו 
בגיל 63 וחזר בגיל 99 - 20 שנה עבד בבית 
לבן ועוד שנתיים שהה בדרך לארץ כנען, 
ועוד 14 שנה ראשונות שלמד בהן תורה, 
סך הכל 36 שנה; ומדוע, אם כן, נענש רק 
על 22 שנה? מתרץ רש"י שאותן השנים 
בהן למד תורה לא עלו לו לחשבון של אי 

כיבוד אב, ולא נענש עליהן.

 עיון 
ֲאחוֹת ְנָביוֹת. דבריו של רש"י כאן הם חשובים ויסודיים מאוד, והם מדגישים את 
החשיבות הגדולה בה רואה היהדות את הערך של לימוד התורה. כבר העידה התורה על 
יעקב כי הוא "איש תם יושב אהלים", היינו שישב באוהלה של תורה. כאן אנו רואים, 
לתדהמתנו, כיצד יעקב בוחר להמתין בהליכתו לשאת אשה ולהקים משפחה, לעזוב 
את כל תוכניותיו ולשבת ללמוד תורה למשך 14 שנים. יש כאן הקרבה אישית עצומה, 
ומכאן מלמד רש"י את כל הדורות על מרכזיותו של הלימוד ועל הכבוד ועל המקום 
שיש לתת ללימוד התורה בחייו של כל אדם. חשיבות זו של לימוד התורה אנו רואים 
גם מכך שלא נענשים על משך זמן זה על אי כיבוד הורים, שהרי ערך זה הוא משותף 

להורים ולבנים, והוא סם החיים הנצחיים של עם ישראל.
אך עדיין יש לשאול על החלק השני בדברי רש"י: מדוע נענש יעקב על השנים בהן 
עבד עבור רחל ולאה, הרי בעבודה זו קיים את ציוויו של אביו ששלח אותו לחרן כדי 

לשאת אשה! 
הנה בתחילת פרשת ויצא אומר לנו רש"י על הפסוק "וישכב במקום ההוא" - 'לשון 
מיעוט, באותו מקום שכב אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה 
ונמנע  גבולות,  בלי  ללימוד  היינו שיעקב מסר את עצמו  יא(.  כח,  )להלן  עוסק בתורה' 
מתענוגות וישן רק את המעט הנצרך לו לקיום גופו. בכך כביכול אומרים לנו חז"ל שעל 
השנים בהן למד יעקב תורה בלי הרף אי אפשר לבוא אליו בטרוניה, כי הוא קשור לאש 
החיים שמגינה עליו, אבל מאותו הרגע שחזר להיות ככל אדם 'והלך לישון כרגיל' אז 
סופרים לו את הכל, כי הנה התברר שאתה לא מלאך. לכן מרגע זה ספרו לו כל דקה 
וה-14 שנה שעבד עבור רחל ולאה הן כנגד ה-14 שנה בהן למד תורה. במילים אחרות, 



קה תולדות

אילו היה שומע יעקב בקול אביו והולך מיד לחרן, לא היו סופרים לו את אותן השנים 
שעבד עבור נשותיו, כי קיים בכך את מצוַת אביו, אך כשהתחיל את העבודה הזאת 

באיחור של ארבע עשרה שנה נספרו לו השנים האלה כי היו הן באיחור.
מכאן אנו לומדים יסוד חשוב: לכתחילה על האדם לשלב את לימוד התורה במסירות 
גדולה יחד עם קיום שאר המצוות, וכפי שאמרו חז"ל בפרקי אבות 'כל שחכמתו מרובה 
ממעשיו אין חכמתו מתקיימת, וכל שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת', היינו 
לומר שהתורה והמעשה מחוברים זה בזה, וכשאדם עושה מעשה מתוך כח התורה אזי 

התורה כאילו מתממשת וקורמת עור וגידין.

 רש"י 
יו. הוסיף רשעה על רשעתו, שלא גירש את הראשונות )עיין בראשית  ַעל־ָנׁשָ

רבה פס"ז, יג(:
 )עיון )המשך 

 ביאור 
לעֵָׂשו  שהיו  ידענו  כבר  הנה  יו.  ַעל־ָנׁשָ
נשים אחרות, כאמור לעיל )כו, לד(, ואם 
כן מדוע צריכה היתה התורה להדגיש כי 
לקח את מחלת בת ישמעאל "על נשיו", 
כי  רש"י  מסביר  נשיו?  על  נוסף  היינו 
ההדגשה היא לכך שעל אף שידע עֵָׂשו 

שרעות בנות כנען בעיני אביו מכל מקום 
הראשונות,  נשותיו  את  וגרש  עמד  לא 
בתשובה  עֵָׂשו  חזר  לא  כי  ידענו  ומכאן 
לאישה  ישמעאל  בת  את  לקח  ולא 

משיקולים טהורים.

 עיון 
יו. לכאורה דברי רש"י אינם מובנים, מדוע כתב שבלקיחת בת ישמעאל עֵָׂשו  ַעל־ָנׁשָ
'הוסיף רשעה על רשעתו', כי מה מעשה רשע יש כאן? אמנם עֵָׂשו לא חזר בתשובה 
ולא גירש את הראשונות, אך עדיין אי אפשר לומר שעשה כאן מעשה רשע חדש!

אלא ודאי ההסבר הוא שכאשר עֵָׂשו מבין שלקיחת הנשים הראשונות היתה נגד רצון 
הוריו ובכל זאת אין הוא מגרשן - יש בכך תוספת חוצפה. אם בתחילה נידון עֵָׂשו על 

כך כשוגג - עתה הרי הוא עז פנים ומזיד!
ובאמת כאן מתגלה צביעותו של עֵָׂשו במלוא תוקפה, שכביכול מראה עצמו כאדם כשר 
ומתחתן עם בת ישמעאל אך בביתו עדיין נטמנות נשותיו הכנעניות האדוקות בעבודה 
זרה. כאן מודגש ההבדל התהומי בין יעקב לעֵָׂשו, עֵָׂשו מראה עצמו כבעל ערכים אך כל 
מה שמעניין אותו הם ענייניו האישיים, לעומתו יעקב הוא איש תם, איש אמת שתוכו 
כברו, וגם כאשר הוא נאלץ להערים ולרמות את אביו הוא עושה זאת כדי לפעול על 

פי האמת האמיתית.


