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 הקדמה אלשיך  
 המחבר הרב הקדמת

 

באמור  ,רצוא ושוב יתפלא בי קול לי קול אלי ,לבי לבי הומה ,באמור אלי מי רחש לבי בקרבי

רא ייאו יוצא בש ,לבך לפרש בים הגדול והנורא חתולעת ולא איש. השמ ,מי שמך לאיש ,אלי

אי בעית אימא קרא ואי בעית אימא סברא. צרה כמכבירה  ,עם מפרשי התורה ודעתך קצרה

כי תעבור במים אדירים שוטפים  ,ירא ושים כה נגד עיניך אלוהיםאת ה ,אל תהי חכם בעיניך

 ,משברי ים יבעתוך ,נוגשים אצים לפרש כאשר יפרש השוחה לשחות אדיריםותחלץ חושים 

טים עוגים יים בחבית של שייתפתח בכד ותס ,וכל חכמתך תתבלע ,ת כשוכב בלב יםייוה

 .לחתור היבשה ולא תמצאנה ,ומשוטים

 

יושבי על  ,מי אתה הר הגדול לפני כל יודעי דת ודין ,אף רוחי בקרבי עמדה ודברה בי לאמר

אש מפיו תאכל גחלים  ,דבר ויקרא זאת התורה ה'הי עולם והלא ידעת אם לא שמעת אל ,מדין

וה לנו. אש דת לנו מתוך האש רשפי יאש אוכלה תורה צ אלוהינו ה'עם הגדולים כי  ,הקטנים

דבאתר  ,כויה תחת כויה שלהבת יה ,אש כי הלא כה דברו כאש. ומי זה ילך במו אש ולא יכוה

 ל בר נפחא לתמן.יימאן ע ,וקין דנור ובעורין דאשאדזיק

 

מפלאות תמים דעים. ומה גם אתה עתה כי לא  אלוהיםחכמת  ,ושום שכל והבן מי חכם ויבן

פעמים שאתה מתעלם חכם  ,י האמנם אלםוהלא תכלם כ ,ולא חלק לך בבינה ,למדת חכמה

 ,בשפה ברורה דרך קצרה ,זןועל כן קדמתי להעיר לך א ,תחשב מעשה חושב מראשית אחרית

 לה.יכי אין בלשוני מלה כי לך דומיה תה

 

ולא בינת אדם לי. אך אמנם הלא  ,ידעתי לבי ידעתי כי בער אנכי מאיש ,זאת אשיב אל לבי

לאמונה, כי הנה בשמים עדי וסהדי, כי לא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני, לדבר ולומר כרבי 

 כוונתיהוא יודע וישראל הוא ידע כי לא  ה' אלוהיםעקיבא אני, אפשר כי אהיה נאה דורש כי אל 

ורבא  ייאב בהוויותצא ובא מלאכתו לכך. כי מנעורי גדלני כאב עסק התלמוד מרבה בישיבה, יו

 ,הבין שמועה בבקר בבקר ,בקול מחצצים חצי תשועה ,הלילה עיון והיום הלכה ,עד חובה

להשיב כהלכה ולא לבי הלך לעשות קבע  ענייןכואחריו אל הפוסקים עד בא השמש. ואל שואל 

ביום  ויאר לי. לעת מצוא מנוחה מההלכהה' לפני אל  ה'זולתי אשר הקרה  ,מדרשות ופשטים

מקראי קדש אשר יקראו  ,א אלי העם לדרוש להם על פי התורהוהששי כי מדי שבת בשבתו. יב

אף רוחי בקרבי לדרוש  ,אשר נתתי אל לבי ,פרשה ופרשה בערב יום שבת ,אותה במועדם

 ,וימן להם המלך הקדוש דבר יום ביומו פרי תבואה .להכין את אשר יביאו ,ולתור בנועם מילין

 ,ולפי מגל זו מגל זו ,כי קצור קצר מגל שכלי ,בלים. מספיח קציר הלא מצערואהי כמלקט ש
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 ,ומדאגה מדבר פן הלקט יעשה שכחה ,ברוב חסדיו ה'הן מעט אשר חנן לי ושבת זו שבת זו. 

כרונות דברי הימים הנוראים. והיה עם לבבי לשום שכל הבין. והעמיק יעל ספרי הז העליתי

  .בכל כלליה ופרטיה ,הרחיב

 

וידי משה כבדים כבדו מזוקן טרדות  ,וימצא כתוב כל דברי התורה הזאת ,ויהי כי ארכו הימים

לצרוף בכור סיגיו ולהסיר  ,ולא עצרתי כח להשיב ידי על כל דבר ודבר ,ותלאות ומאורעות רעות

והיה כאשר  .כל בדיליו. על כן אמרתי טוב מעט אשר היה לפני פירושים ודרושים כאשר המה

 הטובה ה'וללבן ולהוסיף לקח כיד  עוד נשוב לדרוש ולתור לברר ,גזנוולנו מעצבנו ומר ה'יניח 

וה. וכי אמרתי יש לי תק ,תאייתא, מציעתא, ובתריימהדורא אחר מהדורא, קמ ,לנפש תדרשנו

אולי ירצה  ,א כנהר צר ובכל צרתיה לו צרוכי יב ,צבון בני עמנויגזנו ומעוויניח לנו מר ה'יחנן 

ואפנה ואשנה ואשלש כל אמרתי. הלא בספרתי ואשיבה ידי על  ,וירצה נא במנוחתנו ,ויחליצנו

ש עשרה נפה ואשלח לאשר אשאיר ולהניף אותם תנופה בשל ,כל דבור ודבור אשר שם משה

 בחסד אל לעיני כל ישראל. 

 

 ,נהייטבחה טבחה מסכה  ,הדביקתנו הרעה ,אך אמנה למן היום אשר נתתי את לבי לעשות כן

צרות צרורות מרובבות  ,ולא שקטנו ולא נחנו ,ימים של שנה לא שלונו ,ערכה שולחנהאף 

מה קצי כי  ,אז אמרתי הנה באתי בימים .לעת מרפא והנה בעתה ,משולבות אשה אל אחותה

 אלוהיםכי יודע  ,המהדורות אשר אמרתי יהיו למאורות ,אאריך נפשי. ומתי אעשה הדבר הקשה

ומן אז חדלתי מלכתוב.  ,הזאת עשיתי בימי חרפי מכל אשר דרוש דרש משה הכי המהדור

באותו  ענייןו ענייןהגדלתי הוספתי על כל קוץ וקוץ פרחים ושושנים. פנים מפנים שונים. ועל כל 

אשר לא כתוב בספר. ועל הדין  ,ם להתפאר כחתן יכהן פאריי. על שפתי הוספתי עדי עדעניין

 ,ם כל דברייתי כמשיב יד לקייה ,עם העוסקים עם הצבור ,העבודה ועל האמת ועל התורה ועל

גם כי אין  ,יויתן חנו בעינ ה'למען ילמד בו אשר  ,ואתנה את לבי יכתבון מלי בעט ברזל ועופרת

 .בו לחכמים לחם ולא לנבונים עושר

 

מדינה  ,כי רבים מקשיבים העתיקו מילין על ספר בדיו. מי יקום בקהל בכל עיר ועיר עוד שנית

מבשר ואומר כי שלי שלי. ויש טבח ומכר לכל עובר בכסף  ,לדרוש להם מילי דמעלו ,ומדינה

 ,לכן אף על זאת פקחתי עיני ,אשר לא עמל בו ולא גדלו ,עושה סחורה בפרתו של חברו ,שברו

ושב ורפא לו. ואם לא  ,כי אתה יראה הרואה האמת ממי שאמרו. וגזלה ישיב אשר בזדון דברו

עד הנה דברי בית שער  ,אומר די על העיקר ,אשר לא כתוב בספר ,תעלה ארוכה אל התוספת

 צונה. אשר תחת כל השמים וזה שער השמים. יהח

 

יאזינו השמים ותשמע הארץ. אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עילאה. אשר הנחני בדרך אמת 

וללקוט לקט שבלי גן  ,בן הראשה לרעות בגנהלקחת את בת המלך הקדוש למשה מורשה. א
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א אלי העם לדרוש ווחושבי שמו. כי מה אני כי יב ה'אגיד לעמו יראי  ,עדנה. ויתן בפי תורת פיו

יסעו למסעיהם מאתו לשומעיהם כי לשוני  ה'ועל פי  ,יחנו בני ישראל ה'על פי  ,ולפרוש להם

ועוד הוסיף הפליא  ה',תקטן זאת בעיני תער כדה אל השוקת. הם מגישים אליה והיא מוצקת. ו

ויתן חנו  ,יפן ברחמיו ממקומו ה',לת ספר כתוב עלי. ואתחנן אל יא אל מקדשי אל במגועד אב

והיה שכרם  ,שב להם לצדקהלשתות בצמא את דבריו ולהשתעשע במאמריו. ויח ,בעיני עמו

כי אגבן זכו ישתכח לי  ,לבו ועיניו הנחמדים לפניו ,עוסקים בספר מאורי ביאורי תורה אורכ

 ,כי אני ושלי שלו. וכל אשר עשיתי. הוא היה עושה ,המה ה'כעמלי. כי אותותי אלה בקרבו ל

על כן ביה שמו. אשר אקרא לו חוברה לי יחדו. שם המפורש ושם המפרש.  ,מודיע דבריו למשה

 ,אמרי פיואומר אני טרם החילי. יהיו לרצון  ,תורת משה ,ואחד קראתיו בשם האומר ועושה

 .צורי וגואלי ה'והגיון לבי לפניך 
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 בראשית פרשת
 

  א פרק
  :א. ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא�ִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ

עם רז"ל לומר כי היא  הייתה. כי הן זאת בראשונה ברא, או בראשית ברואהנה מהראוי יאמר 

בי"ת בעבור, באומרם בשביל התורה שנקראת ראשית, או בשביל צדיקים שנקראו ראשית, 

 .וכיוצא בדרשות אלו

 

 .דברים קדמו לעולם ז') כי פ"א ובראשית רבה( רז"למו וקבלו יייאמר כי הנה ק ועל דרך הפשט

 ופן שהיא ראשית לכל. כו', והוכיחו כי התורה קדמה לכסא הכבוד בא תורה וכסא הכבוד

) כי בתורה ברא הקדוש ברוך הוא שמים שם( ובבראשית רבה בתנחומא רז"לאמרו  עוד שנית

בראשית וארץ. ובזה יתכן כי טרם תספר מציאות הבריאה, ספרה לנו במה בראה, וזהו אומרו 
לה וראש לכל, שהוא גם לשבעת הדברים בה ילאמר במה שהוא ראשית לכל היא תח ברא,

 ברא אלוהים את השמים כו'. 
 

 .ברא אלוהים שמים וארץ והנה הוא שעל ידי צירוף אותיות התורה
 ה) ל" דף כמאמרם ז"ל (ברכות

 . יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהן נבראו שמים וארץ

 

 :רוח אחרת מעין דרך זו בבראשית רבה(שם)  רז"לאך הנה מצאנו ל

כי לא בחרו בבחינה זו בביאור מלת בראשית, כי אם על היות התורה כלי אומנות 

אומן, התורה  -ואהיה אצלו אמון  שם) ז"ל(כפנקס שביד האומן. וזה לשון מאמרם 

בנוהג שבעולם מלך בונה פלטין  .אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא

ן. והאומן אינו בונה אותו מדעת עצמו מדעת האומ אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא

 .לדעת האיך הוא עושה חדרים היאך הוא עושה פשפשין ,דפתריות ופנקסות יש לו אלא

בראשית  כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה
 '.קנני ראשית דרכו ה''היאך מה דאת אמר  .ברא אלוהים ואין ראשית אלא תורה

 .ע"כ
 

 [שאלות על פרשת בראשית]
  :א עד תכונתו נעיר בו קצת מההערות הראויותוולב
 שהם דברי מותר, כי מי לא ידע כי התורה היא האומרת. התורה אומרת כו'  ואומר א.

 כלי אומנות. שיורה כי התורה היא האומן, ואחר כך אמר שהיא  אמון אומן,לה אמר יכי תח ב.
 איך נרמז כלי האומנות באמון, ולמה לא נאמר אומן בפירוש.  ג.
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 כי אין המשל צודק כלל, כי הלא בנמשל המלך והאומן אחד המה.  ד.

שלמדים ממנו לבנות  כפנקסואיך יאמר שהיא  ,הייתהכי התורה מספרת סדר הבריאה היאך  ה.

  שים.חדרים ופשפָ ולעשות 

אליו יתברך חלילה להביט בתורה כאומן שמביט האם צורך מביט בתורה ובונה, אומרם  ו.

כך היה הקדוש ברוך הוא כו'  ובפנקס, היבצר ממנו האיך יעשה חדרים או פשפשין. ומאומר

 יראה שהוא בדמותו בצלמו ואין דומה לו כלל. 

 למה זה אמרה בלי צורך ובלי קשר.  והתורה אמרה בראשית כו'אומרם  ז.

אומרם בנוהג שבעולם כו', כי טבע לשון זה הוא ליאמר כאשר מנהגו של עולם הוא הפך  ח.

הנדון שלפנינו, אך עתה הנה הוא רוצה לדמותו ממש באומרו כך היה הקדוש ברוך הוא כו', 

 .ומהראוי יאמר למלך שבונה פלטין כו'

 

  :א אל הביאור נקדים שתי הקדמות מפורסמותווהנה לב
הית נברא העולם כמאמרם ז"ל ריש מדרש וי הנה על ידי התורה אלכ ,הקדמה ראשונה

, וכמאמרם יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ. וידוע כי לא יפעל תנחומא

בהן כחרש עצים במקבות ובגרזן שהם כלים נפרדים מהחוצב בם והוא לבד הפועל כי לא ירעו 

החוצב בם לכל אשר יחפוץ בחרושת עץ לעשות.  ולא ישחיתו, וגם היטב אין אתם מבלי דעת

חסו לנפרדים מאתו יתברך חלילה כי ייאמנם אותיות התורה, גם כי המה כלי אומנותו, לא ית

וכאשר יוצרנו יוצר בראשית הוא יתברך וחכמתו היא התורה אחת היא, כי חיות ורוחניות המה, 
וחכמתו יתברך בלתי נפרדים מן איכותו. יצר את העולם בהן המה היוצרים, כי הן הן שמותיו 

 .הנה כי ממוצא דבר ימשך כי גם בתורה יפול שם אומן במעשה בראשית
 

פור הדברים הנבראים בששת ימי בראשית כאשר יתפרשו על יוהוא כי הנה ס ,הקדמה שנית

 ,ם לאין תכלית, ועד לא נברא העולםיידרך הסוד, הלא ירמזון אל דברים נאצלים עליונים רוחנ

ברא נת הכתובים, כי איך יאמר והוא לבדו היה הנרצה בכו ,כי התורה קדמה אלפים שנה
לא נבראו, אך המה נדרשים על דרך הסוד, ועל הדרך ההוא  עדייןו אלוהים את השמים כו'

 ולא על דרך פשטה כאשר היא אצלנו.  ,בקשוה מלאכי השרת

את הכל עשה יפה בעתו, רמז ומקביל  ,וכל צבאםברא אלוהים את השמים והארץ וכאשר 
 ונת הכתובים על דרך הסוד. ואל הדברים הנרצים בכ

 

תו, לפי יית כל דבר ואופן עשיינמצא כל סדר ותיקון מעשה בראשית בכל פרטיו ונקודות זמן עש

נת הכתוב לפי הסוד והדברים הנאצלים ונת הכתוב בנרצה בו לפי כוופשטו הוא מכוון אל כו

 עליונים הנרמזים בו כנודע ליודעים חן. 

חס אל דברים עליונים ואצילותם שהם ייואם כן אחר שבריאת העולם היה על דרך וסדר מת

נם נברא, הנה תדמה התורה קודם בריאת העולם ייונת המקראות לפי סודם, ועל פי סודם וענוכ
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 ה'ר בו היאך יעשה חדרים ופשפשין ועל פיהם יעשה, כי כן עשה אל פנקס האומן שכתוב ומצוי

 שמים וארץ וכל צבאם על פי הדברים הנרמזים בתורה על דרך הנסתר שבה. 

שהם  ,, לומר שעל ידי הביטו יתברך בדברים העליונים הנאצלים למעלהמביט בתורהואמר 

רה עצמה כי איכותם בה הכתוב בתורה כמדובר, על ידי הבטתו בהם שהוא הביטו בתו עניין

 . היה שפע כל דבר מהם משתלשל אורו עד למטה ומהוה דוגמתו

 

 .כלי אומנותו כפנקס האומןוהנה על הבחינה הזאת השנית תקרא התורה 

 .היתובאופן כי שניהם כאחד יצדקו בתורה אל אומן,ועל בחינת הקדמה הראשונה תקרא 

 

 א אל ביאור המאמרוובזה נב
מגודלת אצלו יתברך, על  הייתהמונה בפת"ח האל"ף, ששמהראוי יאמר אַ  והוא כי הוקשה להם

כן אמר כי אמון הוא כאומר אומן, והוא על הבחינה הראשונה. ומפני שהרגיש שהיה לו לומר 

כלומר גם כי יש בחינה שהתורה תקרא אומן, עם  התורה אומרת כו'אומן בפירוש, לזה אמר 

כי  ,אינה אומרת על עצמה הבחינה הגדולה ההיא ,כל זה למה שהתורה עצמה היא המדברת

כי אף שרומזת היותה  התורה אומרתתנות אל לומדיה. וזהו וללמד דעת ענו .אם הקטנה הימנה

  .מצא בה שתי בחינותיולהורות ה. כלי אומנותאינה אומרת בפירוש רק היותה  ,אומן

 

מלך שת הדברים ועמד שללומר כי כאשר בנוהג שבעולם ימצאו מ בנוהג שבעולם וכו',אמר 
שת אלה ימצאו יחד בהיותו יתברך מביט בתורה ובונה את העולם, כי וכך של ואומן ופנקס.

ולא הוצרך לפרש  האומן והפנקס.הוא יתברך הוא המלך, ושתי בחינות התורה הנזכרת הם 

מביט היה ונרמז היותה פנקס באומרו  .פנקס הייתהכי פשוט הוא, רק איך  ,אומן הייתהאיך 

 :כי כאשר האומן מביט בפנקס האיך יעשה חדרים ופשפשין, כן הוא יתברך בתורה ובורא,

שהוא בנין אצילות העליון, היה  ,על ידי הבטתו אל סודות התורה שבתיבות מעשה בראשית

פור הבריאה לפי יבורא כל פרטי הבריאה למטה להקבילם אל הדברים העליונים הנרצים לפי ס

 .סודם

 

ולא אמר אומן כי אם  גלות לנו מהיכן למד שלמה להסתיר הבחינה הראשונהועתה בא ל

בראשית ברא ואמר שלמד מהתורה עצמה שאמרה  .ברמז עם שהיה מפליג במעלת התורה
את השמים כו', ולא נאמר ראשית ברא  ה'שמורה היותה כלי אומנות שבה ברא  אלוהים כו'

דמות יולהיות שאין ה והתורה אמרה כו'.את השמים שהיה מורה הבחינה הראשונה וזהו 

הדברים, אך האומן והכלי הם בנמשל בלתי נפרדים  ג'הנמשל אל המשל רק באשר נמצא בו 

ג' מצא בו יולא אמר למלך שבונה כו'. ועל ה ,בנוהג שבעולםכאשר הם במשל, על כן אמר 

 .כך היה הקדוש ברוך הוא כו' :הדברים הנמצאים במשל אמר
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 י 'בראשית'][פירוש הביטו
כו', שהוא כלי ברא אלוהים  ,היא התורה ,במה שהוא ראשיתבראשית, הנה פירוש אומרו 

היה ביאור כל  ,שטרם יברא העולם השפל :אומנותו יתברך. ושיעור הכתוב על פי דברי המאמר

פרטי הבריאה מתפרש על בנין אצילות העליון שהוא קודם לעולם, ודוגמתו היה כל מה שנברא 

נתהוו כל מה  ,כי מבנין אצילות העליון נתפשט ונשתלשל שפע מכל פרטים עליונים .למטה

ברא  ,הוא בנין אצילות עליון ,במה שהוא ראשית - בראשיתשלמטה דבר יום ביומו. ובזה יאמר 
 .כו' כמדובר שהיה מביט וברא את העולם אלוהים את השמים

 

כמאמרם ז"ל כי שבעה דברים קדמו לעולם תורה וכסא הכבוד כו' וביארנו במקומו כי  או יאמר

כאשר הארכנו שם. ובזה יאמר  מתקייםובלעדם היה בלתי  ,לם הוצרכו לבריאת עולםוכ

ברא אלוהים את השמים ואת  ,שהם השבעה דברים ,שהוא במה שהוא ראשית לכלבראשית 
 .הארץ

 

הן,  תשעהמאמרות נברא העולם, והנה הקשו בגמרא  עשרהב רז"לכי הנה אמרו  או יאמר

יהיו  אלוהיםלשים לב שאם כן איפה למה לא נאמר ויאמר ראוי  .ותרצו בראשית נמי מאמר הוא

נשית לב גם על מאמרם ז"ל באומרו ביום השני  ענייןא אל הושמים וארץ ככל יתר מאמרות. ולב

כי הוקשה למו כי אחר הברא  ,בראשון ונתחזקו בשנישהוא יחזק הרקיע, כי לחין היו  יהי רקיע

 זוק. יעל כן פירשו על הח ?שמים בראשון איך יאמר בשני יהי רקיע

  :והלא יפלא הפלא ופלא
 תקצר חלילה מלהחזיקם בראשון שהוצרך יום שני,  ה'האם יד 

 ומה גם פעולותיו יתברך שאינם תחת הזמן, 

 החזיקם. ולא עוד אלא שהוצרך מאמר בפני עצמו ל

 .זוק הויהיועוד למה קרא אל הח

 

 ['במאמרות נברא העולם']
איך הוא ולמה היו עשרה  א אל הביאור נקדים לבאר עניין הברא העולם במאמרותואמנם לב

לא פחות ולא יותר. אך הוא כי הנה רצה הקדוש ברוך הוא להשפיע שפע אל העולם השפל 

ועל  .בספר יצירהכמדובר  ,המה עשרה ולא תשעהחות עליונים, הלא ובראו, מכל בחינות כיבה

כל  ענייןיאירו יחד כולן ויושפע שפע מכולן. וזה  ,כן על ידי עסק התורה הכלולה מכולן כנודע

חות ומאמר מעשרה מאמרות הנאמרים במעשה בראשית, כי כל אחד מהם הוא מאמר מהכ

ו הוא אור שפע רוחני , אותו רוח פיו היוצא מאתהמאמר הראשוןבאמור הוא יתברך  ,ההן

וה המציאות הראשון אשר גזרה ומבחינת הכח הראשון, המשתלשל ומתפשט ומתלבש ומה

באמרו  במאמר השנישהוא את השמים ואת הארץ. ובהבל פיו יתברך  ,א בווחכמתו יתברך לבר

יוצא מפיו יתברך. ה האור. וההיקש בכל השאר כי גדול כח איכות הדבר הונתהו -יהיה אור 
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. והוא מה כל דבור ודבור היוצא מפי הקדוש ברוך הוא נעשה מלאךיוחנן והוא מאמר רבי 

כי כאשר ירד הגשם כו' כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם שהנביא דבר 

שנזכיר בדרך שאחר  פרקי רבי אליעזרכו', כאשר יתבאר עוד במאמר  עשה את אשר חפצתי

 ."דזה בס

 

 גשמית] תו[מאמר ראשון רוחני, והשלמ
והוא כי אחר שהמאמר הראשון מהעשרה היה העליון מכולם, על כן מה  ,א אל הענייןובבו

 ייממש יילגודל דקות רוחניותו אינו יוצא אל הפועל קנין חומר ,ותה ממנו מדברים גשמיושמתהו

בצד מה שצריך אחר כך מאמר מבחינה שלישית  תבעצם, כי אם מציאות התלבשות גשמי

 ת בגשם חזק. יילגמור הויה עצמית ממש ,אליה

ת חזקה ביום הראשון כי אם היו לחים שלא היה רק ייועל כן אפילו השמים לא קנו הויה ממש

ויה ווהוא הקנה ה ,מדרגות למטה הימנו ג'התלבשות מה, עד בא המאמר השלישי שהוא 

נית בעצם עד יום שני יילא היה ברקיע הויה קנ עדייןכי  ",יהי רקיע"אמר גשמית בעצם. ועל כן נ

 במאמר שלישי. 

הוצרך להוות אותה ולתתה תוך יסוד המים שהוא יסוד  ,למה שטבעה עכור יותר ,אך הארץ

בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו, נטל ושם נגמר עצמותה. והוא מאמרם ז"ל על פסוק  ,גשמי
 כו' כמבואר אצלנו.  המיםעפר כו' והשליך אל 

 

כי הלא  כפשט הכתוב, ,ובזה נמצא טעם למאן דאמר כי האורה נבראת אחר שמים וארץ

מהאור  ,לה. אך הוא כי יותר דקות הוא מה שלא נגמר עד השלישייהיותר דק היה ראוי יברא תח

די על כן נהיה על י .ועם כל זה יותר דקות הוא גמר האור מגמר הרקיע .שנגמר בבת אחת

 מאמר שלישי לא בשני. 

יהיו שמים וארץ, כי הלא היה  אלוהיםולא אמר ויאמר  בראשית ברא כו'ובזה הטיב אשר דבר 

על כן להשכילנו בינה  .יהי רקיעויקשה עלינו מאמר הכתוב ביום שני  ,נראה שנגמרו בראשון

אל תתמה איך הוצרך לגמור  יהי רקיע, לומר הלא תראה במאמר שלישי בראשית כו'אמר 

שהוא במה שהוא ראשית שהוא הבחינה הראשונה  בראשיתתו בשני, כי דע איפה כי יויוה

ואף על פי שהכל היה יוצא אל הפועל על ידי ברא אלוהים, העליונה מכל העשר העליונים 

משמשת רק למעבר לשל מעלה, ועל כן לא היה מבוא לגשמיות לקבלו  הייתהולא  ,העשירית

 .כי אז נגמר ונתחזק כמדובר ",יהי רקיע ויאמר אלוהים"עד ש ,עצםב

 

  :מעין האמור בשום לב אל מאמרם ז"ל או יאמר

א ולה עלה במחשבה לבריאלוהים, אלא בתח ה'וכתיב ביום עשות  ,כתיב ברא אלוהים

 שיתף בו מדת רחמים ע"כ.  ,מתקייםראה שלא היה  .דת הדיןיהעולם במ
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בריאה ממש  הייתהשמורה כי  בראשית ברא אלוהיםוהלא יקשה כי לא בסתר דברה תורה 

 לא מחשבה בלבד.  אלוהיםבשם 

  שונו.לה ריש פ"ז וז בפרקי רבי אליעזרעוד ראוי לשים לב אל מאמרם ז"ל 

שמים  ה'בדבר "שנאמר  .בלא עמל ובלא יגיעה ברא הקדוש ברוך הוא שמים וארץ

שנאמר וברוח פיו כל צבאם  ,וכבר שמים נעשו, אבל בתולדות יגיעה כתב בהו -" נעשו

 ע"כ. 

ועוד שגם גע, ייעף ולא ייוהלא כמו זר נחשב אומרו יגיעה בו יתברך בתולדות, חלילה כי לא 

 .תו אין בה זכר יגיעהיירא

 

 ]הבריאה[משמעות מאמרות 
  :א אל העניין נקדים ארבע הקדמותואמנם לב

אשר כתבנו למעלה כי הברא העולם על ידי המאמרות היה כי רוח פיו יתברך היוצא במאמרו  א.

ויה הנאמרת בו במאמרו יתברך, כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב והוא הפועל ומהוה הה

 .אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי כו' כמדובר בסמוך

לם אלא שבכל וון נבראו כל המציאות כוהוא מאמר רז"ל כי הנה במאמר ראשון ביום הראש ב.

 .יום ויום היו כל תולדות שמים וארץ יוצאים אל הפועל מאשר היו בכח בראשון

בשום לב למה לא פעל ועשה הוא יתברך על ידי מחשבה ולא יצטרך מאמר בפועל. אך הוא  ג.

ק מעין כי אם ד ייוית בה מציאות עצם גשמי ממשוויה המתהוכי לגודל דקות המחשבה אין הה

הרוחניות, על כן הוצרך ביום הראשון יתהוו שמים וארץ וכל הנכלל בהם בכח מציאות הויה 

וה מה ודקה, ואחר כך על ידי מאמר שני ושלישי היה הבל פי המאמר נמשך ומתפשט ומה

דברי המאמר עצמו. והנה המציאות הראשון שהיה בלי התפשטות הבל הדבור רק  ענייןשהוא 

חס בו לומר שבלא עמל ויגיעה נברא. אך מה שצריך יימה, ההוא יתמחשבה בודדת במקו

חס לעמל ויגיעה כלפי שמיא למה שצריך לשלשל יילהתהוות על ידי התפשטות הבל פיו ההוא ית

 .ולהעבות הרוחניות

נו הוא ובית דינו, כך באומרו ייענ - ה'כי כאשר באומרו ובמדבר רבה כי הנה אמרו רז"ל  ד.

או אני הוא הבית דין.  ה'הוא ובית דינו, והוא כי הוי"ו הוא עליו יתברך, ואומרו  -יתברך ואני 

 ,היא שכינה אלוהיםן כי רוח ויכו ',אלוהיםורוח 'כי באומרו פה  ,והנה גם אנו נאמר על פי דרכם

 .והוי"ו שבראש תיבה כלומר הוא ובית דינו ,שהוא הבית דין

 

  :ז"ל בכתובוהוא כי הוקשה לר א אל העניין,וובזה נב

שמים  ה'שמים נעשו ואחר כך וברוח פיו וכו', ולא אמר בדבר  ה'למה חילק לשנים בדבר  א.

 וכל צבאם נעשו. 

 למה בשמים נאמר דבור ובצבאם רוח פיו.  ועוד

 שהוא כאילו נעשו מאליהן.  נעשוולא יאמר  ,עשהשמים  ה'כי מהראוי יאמר בדבר  ועוד

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 13       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

על כן גזר אומר כי היה הפרש בין זה לזה. והוא כי טרם היות מציאות הויה גשמית לא שמים 

ולא ארץ, בעלות במחשבה לבוראם, נברא במחשבה מציאות שמים וארץ אך בדקות כפי יחס 

יה בעצם, כי אם בדקות מעין רוחניות ילא נתעצמה הבריאה להיות עש עדייןהמחשבה. אך 

שאז על ידי התפשטות הבל פיו, המאמר ההוא היה  במאמר שלישיעד בא יום שני , הייתה

ועל כן בראשון לא נגמרו שמים וארץ להתחזק . זוק גשמיייה ממשית וחומתעבה וקונה ההו

 בגשמות עצמי. 

שמים  ה'וזהו מאמרם ז"ל בלא עמל ויגיעה ברא הקדוש ברוך הוא את השמים שנאמר בדבר 

גשמות בעולם, לא הוצרך  עדייןשלא היה  א'ים וארץ בוכבר שמים נעשו, שהוא כי שמ ,נעשו

הבל הדבור להתפשט בעולם הגשמי, מתלבש ומהוה גשמיות, רק נשאר המאמר בודד במקומו 

וכבר נעשו בלי התפשטות הבל דבור. אך בתולדות היוצאות אל הפועל בשאר ימים רוח פיו 

 .היה הולך ומתפשט ומהוה מציאות ממשי

 

 :הכתוב ענייןא אל וובזה נב
  :וביאור המאמר הראשון, והוא כי הנה כל פעולה תכלול שלשה דברים

 ומעשה, ,  דבור  ,מחשבה
 

ברא ובזה יאמר במה שהוא ראשית היא בחינת המחשבה  ראשית שלשתן היא המחשבה.
ולא אמר  בראשהוא מדת הדין, ולמה שגם המחשבה פועלת אלא שהיא בדקות, אמר אלוהים 

דת ינגמרת הבריאה על ידי מ הייתהעשה, אך מציאות בריאה היא באמת. אלא שעל ידי כן אם 

ם העולם, כי אם מיד בהתחלת הדורות המכעיסין ובאין היה חוזר ייהדין היה נמשך שלא יתק

ראו מלפניו ייכדי ש ,למה הים מימיו גבוהין מן הארץ :לתהו ובהו. ומה גם למה שאמרו ז"ל

לומר אחר והארץ כו' שאין צריך רק להציף המים על פני הארץ כטבעם. וזהו אומרו  ,יתברך

 וחשך הארץ הייתה תהו ובהודת הדין, ראה והנה ישהוא מ ברא אלוהים את וכו'שבמחשבה 

והוא מה שכתבנו ורוח אלוהים מרחפת כו'. שישוב ויכסה הארץ, על כן על פני תהום הדין 

הוא  -ובאומרו ואני  ;הוא ובית דינו - ה'שכל מקום שנאמר ו רז"לכי כמו שאמרו  ד'בהקדמה 

רוח שהוא  ,ובית דינורוח, ושהוא הוא"ו של  ,יהיה הוא ,ורוח אלוהיםכן באומרו  .ובית דינו
היה  עדייןיה מה, בדבר שם רחמים. וישהוא כי ביום עצמו שיתף והשפיע צד חוזק ועש אלוהים.

לא היה, רק כי  ה'חסת למחשבה, כי שם ייהעליונה המתדה יכי הכל היה במ ,הכל בדקות

על  מראמה דאת כ ,פן יציפו את העולם ,מרחפת על פני המיםנשתתף רחמים בדין להיות 

 גוזליו ירחף. 

 

במחשבה  הייתהתוף הזה, שהבריאה שיובזה מה שאומר אחר כך ביום עשות הוא אחר הש

דה. ויהיה ים בגשמות לדקות המיילהתקנית, כלומר יכולה ייה קנישהוא בדקות נעשתה עשי

הוא שם הרחמים, כבר שמים נעשו, שלא  ה'ביאור הכתוב לפי זה כשנשתתף להיות בדבר 
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תוף שם ייהיו שמים וארץ שהיא התפשטות הבל דבור, רק בש אלוהים ה'הוצרך לומר ויאמר 

היה על כבר נעשו ויתחזקו, שהוא גדר נוסף על מלת ברא ש אלוהיםרחמים עם מחשבת שם 

במחשבה הוא בדקות מאמר ראשון המתואר במחשבה. אבל בתולדות עמל  אלוהיםדת יידי מ

כתיב בהו דכתיב וברוח פיו כל צבאם, שהוא שהבל רוח פיו היה מתפשט ומתעבה ופועל ומהוה 

 -אבל בתולדות 'חס הדבר אל יגיעה. וזהו ייהמחשבה לבדה פועלת בה על כן מת הייתהולא 

, שהוא על ידי רוח והבל פיו יתברך המתפשט אחר הדבור, וזהו שמביא ראיה 'יגיעה כתיב בהו

 . "וברוח פיו כל צבאם"מ

 

שמחלק בכתוב בין שמים וארץ  ,אלהרק בדרך הְש  ,אמנם למה שאין יגיעה צודקת בו יתברך

חסו הדבר אל הכתיבה באומרו יגיעה כתיב בהו ולא אמר ביגיעה נבראו, ייאל התולדות, על כן 

 בבראשית רבהועל פי הדברים האלה הוא מאמרם ז"ל . שמים וארץ היו בלי יחס יגיעהאך 

וכבר שמים  ה') בלא עמל ובלא יגיעה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם שנאמר בדבר פ"ג(

ח אל הפועל, ובלא יגיעת התהוות על ידי רוח ונעשו כמדובר, שבלא עמל הוצאת הדבור מן הכ

נעשו. והוא כי כל מה שהדבר ראשון אל התחלת ההתלבשות פיו המתפשט מהמאמר, שמים 

הוא יותר דק ומקבל צורתו בקלות. אך להוציא תולדות מן השמים ותולדות מן הארץ, למה 

שהוא גשם מתוך גשם, כי בכח היו כל התולדות מיום הראשון כמדובר בהקדמה שניה, על כן 

יחזק 'יה כאמור בדרך הקודם בהוצרך התפשטות והתלבשות רוח פי המאמר להקנות בהן הו

לומר במה בראשית ברא כו' . וזה יאמר עדייןזק גשמי ו, כי לדקות הראשון לא קנו ח'הרקיע

 .ברא את השמים כו'שהוא ראשית שהוא המחשבה טרם הוציא המאמר מן הכח אל הפועל 
 

  :)פ"א בראשית רבה( ישמעאלמר רבי אבוי האתין יהנה בר כו'. ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת

 את השמים לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות, 

 ואת הארץ לרבות אילנות ודשאים וגן עדן ע"כ. 

אמנם  ?כי הלא חמה כו' ואילנות כו' נבראו אחר יום ראשון ואיך כללם ביום הראשון והלא יקשה

כוונת הכתוב לדעתי להרים מכשול מאיש שוגה ומפתי, בל יעלה על רוחו כי הוצרך זמן על 

רק  ,כו' ה'ששת ימים עשה בכי על כן לא נאמר  .חלילה לאל ,ולא כן הוא .ת העולם ומלואובריא

עם השמים והארץ. וזאת תהיה כוונת  ה'אמר ששת ימים, כאילו יאמר שהששת ימים ברא 

שמרבה חמה כו' שהוא כללות כל תולדות שבשמים,  בראשית ברא אלוהים את השמיםהכתוב 

 ח נבראים באיכות בדקות. והיו תולדותיו בכ ,שבהברא השמים

 

אילנות ודשאים וגן עדן הארץ. נמצא  :ח כל תולדות הארץושעמה נבראו בכואת הארץ, וכן 

לא היו רק כיוצאים ומתפרדים אלו מן השמים ואלו  ,שכל מה שנברא בימים שאחר יום ראשון

יום הראשון ומוציאה אותם כי בתוכה היו מ תדשא הארץ, תוצא הארץמן הארץ. והוא אומרו 

 אחרי כן. 
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 - השמים ואת הארץאת רק  ,לא בלבד שמים וארץ בראשית ברא אלוהים,ושיעור הכתוב 

 .שזה כל העולם ,שבארץ כל תולדות הארץ אתשבשמים כל תולדות השמים, ו אתשמרבה ה

 ה בראשון, אלא שהיה מתגלה כל פרט ביום הנכון לו לפניו יתברך. ושהכל נתהו
) שמה שנאמר פט"ו( בבראשית רבהוהגן עדן שאמר רבי ישמעאל הוא גן עדן הארץ, כמאמרם 

וכן  ותנחומא בראשית רבהאינו מקדם לעולם אלא מקדם לאדם. וכן הוא דעת  ,גן בעדן מקדם

, אלוהינועל פסוק כי יוצר הכל הוא שיצר הכל כאחת. ופירשו על זה פסוק ואין צור כ במכילתא

 .תוצא הארץ כמדוברודקדקו לשון 

 

 [המים והתהום]
  :ְּפֵני ַהָּמִים-ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱא�ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל-ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוחֶׁש� ַעלב. 

אחד הוא, וקשה שלמה זה ישנה שמם.  על פני תהוםהנה יראה שאומרו על פני המים ואומרו 

  :)פ"ד( בבראשית רבה רז"לאמנם הנה אמרו 

לה היה עולם מים במים, וגלה הקדוש ברוך הוא טיפה אמצעית וברא את יכי מתח

 ונשארו חצי המים מעל לרקיע וחצים למטה.  .השמים ממנה

מים במים, שנראה כי שני מיני מים היו. ועוד אומרם  והנה ראוי לשים לב אל לשון אומרם

 פה אמצעית, למה היה מהאמצעית ולא ממה שלמעלה או למטה. ישגלה ט

 

ם יישאם כן נמצא יסוד המים מעל לרקיע, והלא כמו זר נחשב יהיה מיסוד המים הגשמ ,ועוד

 על השמים. 

שמאומרו המים אשר מעל לרקיע ולא אמר שעל  בבראשית רבהשאמרו  רז"לומה גם ל

 .הרקיע, כי הרקיע באמצע ומהרקיע אליהם כשיעור מה שממים התחתונים אל הרקיע

והלא יקשה למה לא ירדו ויפלו על הרקיע וישפכו סביבו עד מתחת לרקיע. והנה דברים אלו 

  .בראשית רבהצריכים ביאור רחב. והנה הרחבנוהו בביאור 

 

  :היוצא ממאמרנו שם שהוא כי יש שני סוגי מיםנמרץ נאמר אך פה בקוצר 

היו  אלוהיםמרחפת, וכל הקרב הקרב אל רוח  אלוהיםשעליהם היה רוח  האחד של רוחניות,

 ם, ועל דרך זה היו עד תום גבול חצי המים שכלפי מעלה. יייותר רוחנ

 וזהו אומרו מים במים. אך התחתונים הם מים הגשמיים 

בעלת מיצוע, שהיה בם בחינת רוחניות  הייתהשבין העליונים לחצי התחתונים, אך טיפת המים 

מעין שלמעלה מהן, ובחינת גשמיות מעין התחתונים. על כן ממנה נעשו שמים שהם גשם זך 

פה האמצעית וברא את השמים. אך אשר היו למעלה ילה טיממוצע בין רוחניות לגשמיות, וזהו ג

לרקיע. וכהפרש שבין מי תהום של מטה אל הרקיע כן יש ממנו ם היו, על כן הם מעל יישרוחנ

אל העליונים. וזה כוונו ז"ל באמרם ששיעור שבין הרקיע למים עליונים כשיעור שבין התחתונים 

 .לרקיע
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 :א אל עניין הכתובוונב
ם, וזהו יילה לצד מעלה לא היו מאיכות של מטה רק רוחניוהוא כי למה שחצי המים שהיו בתח

מים במים שהיו מין מים במין מים אלה על אלה, וכאשר באמצען נברא הרקיע הבדיל אומרם 

 ם למעלה. ייבין מים למים ונמצאו הרוחנ

לה כלפי מעלה יקרא פני המים, והנשארים יועל פי הדברים האלה יאמר כי המים שהיו תח

הכתוב כי תהו ובהו וחשך שהיה  ענייןאחרי כן למטה יקרא את פניהם פני תהום. ובזה יהיה 

היה על  ,ישנהורא עמיה שר ",אלוהיםורוח "הוא על פני המים התחתונים. אך  ,על פני תהום

 פני המים שהוא על המים שמעל לרקיע. 

ובדרכנו זה אפשר יובן  ויאמר אלוהים יהי אור.ש ,ועל שלמטה הוא מה שהוצרך ליברא אור

רוח , שהוקשה לו שאחר ש"פני המים שעל הארץ -על פני תהום "ז"ל שאומר,  רש"ילשון 
לא על פני  .איך היה חושך. אך הוא על פני המים שעל הארץ ,אלוהים מרחפת על פני המים

ן על מה ום התחתונים. ולא נצטרך לומר שיכושהם פני המיעל פני תהום המים העליונים, אלא 

 .להתהוות שם שבין המים לארץ כאשר שמעתי, כי שם אין מקום

 

 [בריאת האור]
  :אֹור-אֹור ַוְיִהי-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְיִהיג. 

 ,, ולא יחזור להזכיר האור. אך היה ומה גם לאומר כי זה היה אור רוחניויהי כןמהראוי יאמר 

כמדובר למעלה על וברוח פיו כל  ,לא הוצרך להתהוות על ידי רוח פיו יתברך ככל צבאות עולם

 .ויהי אורכבר  ,אורצבאם, כי אם באומרו יתברך 
 

אורה של מעלה גלגל חמה. שהוא  מבלות רז"ל) אמרו ז"י( רבהבראשית במדרש והנה 

כי מהאור שנברא בששת ימי בראשית נמשך ונברא ממנו אור החמה. ובזה  הרמב"ןכמאמר 

ויאמר אלוהים כי על שני אורות ידבר. ושיעור הכתוב  אור,ויהי יתכן שלא נאמר ויהי כן כי אם 
 .הוא אור החמה ויהי אורולא בלבד היה כן, כי אם גם ויהי הויה שנית, יהי אור 

 

  שונם:לה ) וזשם( בבראשית רבה רז"ל עוד אמרו

מפני ששמעתי עליך שאתה  :אמר לו ,שאל לר' שמואל בר נחמןר' שמעון בן יהוצדק 

  ?מהיכן נבראת האורה ,בעל אגדה

והבהיק זיו הדרו מסוף העולם  ,מלמד שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כשלמה :אמר לו

 ועד סופו. 

מקרא מלא הוא עוטה אור כשלמה, ואת אומר לי בלחישה.  :אמר לו בלחישה. אמר לו

 .ע"כ .כך אמרתיה לך בלחישה ,אמר לו כשם ששמעתיה בלחישה
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הלא זה כחו יתברך להוות יש  ?מהיכן נבראת האורהו שאלה והן אמת שראוי לשום לב מה ז

 מאין. וגם למה זה שאל באורה ולא בכל יתר הדברים שנבראו. 

נראה שהוא כמפורש ומוכרח בכתוב  מלמדכי הלא מאומרו  שנתעטף כו'מלמד  ראמ ועוד

 שמלמדנו זה והלא אין במשמעו שום דבר מזה. 

 . ולמה לברא האורה הוצרך לכל זה. עטוף. ואיך יצדק בו יתברך השמלה ענייןמה  ועוד

 ולא אמר הבהיק אורה.  הבהיק זיו הדרו ועוד אומרו

כי הלא יראה בהפך כי הוא אמר כי מעטיפת  עוטה אור כשלמה,שזה מאמר הכתוב  ועוד אומרו

 .השלמה נברא האור. והכתוב אומר שהעיטוף היה באור עצמו

 

ב) שהיה אדם "י דף רוחנית, כמו שאמרו ז"ל (חגיגה הייתהאמנם הנה דעתו כי האורה הזאת 

רואה בה מסוף העולם ועד סופו, ועל שלא זכו הדורות להשתמש בה נגנזה כמו שאמרו ז"ל. 

בני אדם לסובלו ולא  םאך לא כאור העליון ממש, שאם כן לא היו יכולי ,הייתהת והנה כי רוחני

  .העדרו על שלא זכו כי אם על שלא יכלו לסובלו חסייהיה לו ל

 

הארץ כמו שאמרו ז"ל  ייכי הלא בשבעה ימי מתושלח שקודם המבול סבלו אותו כל גו ,ועוד

ג) על פסוק ויהי לשבעת הימים וכו', ועל כן שאל מהיכן נבראת האורה. והוא פ" בראשית רבה(

שכל מה שנברא בששת ימי בראשית נברא בהבראות שמים וארץ,  רז"לכי דעתו כהסכמת רוב 

וכל מה שנברא אחרי כן היו בכח בהם, אלא שהיו יוצאים כל דבר ודבר מן הכח אל הפועל 

כנודע. הנה כי כל מה שהיה יש מאין המוחלט היה במאמר הראשון, אבל אחרי כן לא היה 

 מיש. נעשה דבר יש מאין כי אם יוצא מן הכח אל הפועל יש 

 

ככל יתר הדברים שנבראו מן השמים  הייתהלומר, לא ימנע או  ?ועל כן שאל ואמר מהיכן נבראת

תוך דבר ח ובכהיה דבר רוחני שלא יתכן  ,ארץהוהארץ, או מאור העליון. אם הוא מהשמים ו

גשמי. ואם הוא מלמעלה ממש איך יאמר יהי אור, שיורה על הויה חדשה. שעל כן באומרו יהיה 

 הייתהזוק י) יחזק הרקיע על שכבר היה ביום ראשון, ובבחינת החפ"דפירשו ז"ל (שם  ,רקיע

, כי אינה רק אור הויה חדשה. שאם יהי אור הוא שישתלשל אור העליון, לא יצדק אומרו יהי

 התפשטות אור העליון. 

 

 שאם כן לא יוכלו לסובלו.  ,ועוד

 

לומר, על  מהיכן נבראת האורה,ולא אמר ויהי כן. שאל  ויהי אוראומרו  ,לו בכתוב ועוד הוקשה

כי משמים וארץ נבראו ויצאו כל המציאות מן הכח אל הפועל, אך  ,שאר דברים איני שואל

 ,שאלתי היא על האורה, שאם משם היא איך היא רוחנית ולא הם. ואם היא מכבוד אורו יתברך

 התפשטות האורה. וגם לא תקרא בריאה אלא המשכה ו ?איך סבלוה בני אדם
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וגם לא אמר ויהי כן, מלמד  יהי אורכי מאומרו  "שנתעטף בה הקב"ה כשמלהמלמד "לזה אמר 

והוא כי היה מהאור העליון ולא היה התפשטות האור, כי אם שכאשר  נתעטף כו',כי הוא יתברך 

ויר העולם, כך הוא יתברך שם מסך מפסיק והמתעטף בשמלה היא מפסקת בין העטוף אל א

ויר העולם מאור רוחניות מעובה, באופן שלא יתפשט מציאות נהורא דעמיה ובינו יתברך לא

וה בעבר הלז אור מעין רוחניות ושרא לעולם, כי אם שמבהיקת אור עליון המכה במסך יתה

 .העליון, אך מעובה בגדר יוכלו לסובלו בני האדם

 

האיר בבית, ולמען יוכלו לסובלו ולהמתיק הדבר נאמר שהוא משל לאור שמש כי יהל דרך חלון ל

הגרים בו ישימו בחלון מסך של זכוכית שיכה בו השמש ויבהיק פנימה אור מועט מאור השמש 

עצמו. ואם הזכוכית לזכותו תרבה בהיקתו מלהכילו, ישימו מסך שמלת יריעת פשתן דקה מן 

ש שבין אשר לדקותה לא יבצר פנימה מלהבהיק אור השמש המכה בה. ובכלל ההפר ,הדקה

מסך זכוכית זך לשמלה לבנה שהיא דקה, הלא הוא כי בהיקת השמש מתוך המסך זכוכית הוא 

, אך המפלש מתוך יריעת לבנה דקה הוא כדבר הכעצמיות אור השמש עצמו המפלש במסך הז

 .עצמיות אור השמשהוה ולא והמתה

 

לסובלו, ראה לשום על דרך זה להאיר יתברך על הארץ מהאור העליון למען יוכלו יושבי תבל 

ונוגה לו סביב. ויש בחינת  ענייןמסך ולהבהיק מתוך המסך, והמסך הוא מנהורא דעמיה שרא, כ

לא יוכלו לסבול שוכני ארץ, על כן עשה מסך  עדיין ,אורה שאורה זך, ואם אותה ישים למסך

 מאור מלובש ומעובה בצד מה, אשר הוא כהפרש אשר במשל בין מסך הזכוכית למסך השמלה

שהוא משל אל יריעה דקה לבנה, ועל  נתעטף כשלמהלבנה דקה. וזה המתיק בלשונו באומרו 

כי אם  ,ידי כן האור המפלש מהעבר מזה מהכאת האור העליון, לא יחשב כעצמיות אור העליון

לומר לא יתפשט אור העליון וגם לא יבהיק דרך מסך  ,יהי אור :הדא הוא דכתיב .והוכדבר מתה

 .ויהוחס להיידרך מסך אור מעובה, שהבהיקות בו מהעבר הלז בצד מה ית זך מאד, כי אם

 

לרמוז כי זולת זה היה אור  ,ולא אמר ויהי כן, כי הזכיר אור פעם שנית ויהי אור,ובכן חזר ואמר 

הוא הנמשל  .וה אורושהוא יהי אור שיתה ,אחר היא השמלה כי אור היא, וזהו אומרו יהי אור

אל השמלה שנתעטף בה, ועל ידי כן ויהי אור שני מאשר הבהיק דרך אור הראשון, וזהו אומרו 

 .כשלמהכלומר ויהי אור נוסף על אחר שעטה אור  ,ויהי אור

 

לומר כי אינו כאור השמש שבהיות במזרח אינו במערב, כי זה  מסוף העולם ועד סופו,ואמר 

כי ידוע לנו כי ראית  מסוף העולם ועד סופו.כולל הכל כי רוחני הוא, ועל כן היה אדם מביט בו 

 ותו, וזהו אומרייהעין היא מאשר תשאב מהאור, ובכן בהיותו שואב מאור רוחני אין מעצור לרא

מהדרו הבהיק מסוף כו', והוא כי השמלה שנתעטף בה נקרא כי הזיו שפלש והבהיק זיו הדרו, 
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כי כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתלבש הוד והדר  בפסיקתאהדר, כמאמרם ז"ל 

שהוא זיו שנברא מהשמלה שהיא הדרו,  ,הדרושל  הבהיק זיושנאמר הוד והדר לבשת כו', וזהו 

אדם עם היותו רוחני, והיה מסוף העולם אותו הזיו הבהיק אור אחר, ועל ידי כן יכלו לסבלו בני 

 כו' להיותו נמשך מרוחניות. 

 

ונתת  מראאת דמה חס אל ההוד כייוזהו מאמר הכתוב הוד והדר לבשת, שהוא אור שפע המת

ת עוטה יימהודך עליו, והדר הוא התפשטות המתגלה לברוא העולם, לבשת. ואותו האור ה

מסוף ו זיו הבהיק אורה להאיר בעולם. ובאומרו אותו כשמלה להוות האורה ונעשה זיו, ומאות

נו כי הוא אור ממוצע מעין העליון במה שהיה ממלא העולם אמרכיוון למה ש העולם ועד סופו,

מסוף העולם ועד סופו. מה שאין כן אור השמש שאין אורו מבהיק מסוף העולם ועד סופו, בעת 

גם לא כשמש שימצא הולך אחורי שהוא זורח בקצה האחד אינו מאיר במקום אחר כמדובר. ו

הרקיע וחושך על פני הארץ, כי אם שתמיד בכל יאיר ואין לילה, מסוף העולם ועד סופו, שכולל 

 מסוף עולם השפל עד סופו בלבד.  יכי היה גבול ,גם מעלה ומטה, וגם מעין גשמות

 

וזה אחשוב כיוון ר' שמואל כשאמרו  הנה זה יהיה פשט המאמר, ועוד לו חזון נמרץ לפי הסוד.

מקרא כשהשיב לו אמר לו  ,ששאל על דרך הפשט בי שמעוןשבו. ור ה'בלחישה, על רמז סוד 

שהוא על רמז סוד עליון באצילות, כך בלחישה בלתיה ישק כשם. אז השיב מלא הוא וכו'

ו שלא גליתי מה שאין כן בפשוטו, אך לא כן אצל בחינת לפנים מפשטאמרתי בלחישה, באמירה 

 .לך

 

 

 [האור והחושך]
  :טֹוב ַוַּיְבֵּדל ֱא�ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש�-ָהאֹור ִּכי-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת .ד
  :ֹבֶקר יֹום ֶאָחד-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוִּיְקָרא ֱא�ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש� ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ה
 

שאין האור העדר החשך רק כל אחד כח בפני עצמו, ומה גם לאומרם ז"ל  למדתנו התורה

מורה שהחשך בריה ולחשך קרא לילה וכן  ויבדל אלוהים כו'.שבקשה החשך להתערב באור 

 .של למלך שהיו לו שתי לגיונות כו') מפ"ו (שם רז"לוהויה בפני עצמו. וכן אמרו 

 

ולא אמר ויהי ערב ובקר יום אחד. וגם אחר קר ויהי ערב ויהי בובשום לב אל אומרו עוד יתכן 

 .היה ראוי לומר ויהי יום ויהי לילה יום אחד קרא לאור יום ולחשך לילה,ש

 

אמנם הנה היה אפשר שלא יהיה שהות בין אור היום לחשך הלילה, רק שבתום אור השמש 

ומרם בקשו בא רז"ליתחיל חשך הלילה ובתום חשך הלילה יאיר אור השמש. וזה אפשר כיוונו 
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וראוי  וירא אלוהים את האור כי טובם. אך הנה יינתילשמש בערבוביא שהוא בלי הפסק ב

כי שם ערב יום אחר  ויבדל אלוהים בין האור ובין החשך,להפסיק בין אור לחשך, ועל כן 

 .ויבדל וכו'שקיעת החמה קודם ללילה, וכן בסילוק החשך עד צאת השמש שם בוקר אור, וזהו 
 

  :ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים ו.
ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע -ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים ֶאת ז

  :ֵכן-ַוְיִהי
  :ֹבֶקר יֹום ֵׁשִני-ֶעֶרב ַוְיִהי-ָלָרִקיַע ָׁשָמִים ַוְיִהיַוִּיְקָרא ֱא�ִהים  ח
 
  :ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים ו.

הלא כמו זר נחשב אחר הברא שמים ויעש אלוהים את הרקיע, ואומרו  יהי רקיעהנה אומרו 

  :ד)"(פ בפרקי דרבי אליעזרוארץ בראשון, שעל כן אמרו 

 שרקיע זה הוא רקיע שעל ראשי החיות. 
 

  :) אמרפ"ד( ובבראשית רבה

 יהי רקיע יחזק הרקיע, כי לחים היו בראשון וקרשו בשני.

 

מים עליונים ומים תחתונים, וגם אל  ענייןבמה שכתבנו למעלה בשום לב אל  ויתכן לפי הפשט

ם, שהוא באמצעות יינתיבינם וב בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים כו') שםמאמרם ז"ל (

ויר שבין מים למים, ואמרו שהרי על הרקיע לא נאמר אלא מעל לרקיע, וראוי לדעת מה יתן והא

 .ם, מהיות נוטה אל אחד הקצוותיינתיומה יוסיף היות ב

 

נקדים כי הנה כל איש אשר רוח דעת בו, ישקיף וירא, כי למה שאין דבר א אל העניין ואמנם לב

אם לא כאשר שפע דבר רוחני נשבה בו, שאם לא כן יהיה הווה ונפסד. על כן  מתקייםחומרי 

מן העולם העליון, ולמה  אלוהימה הוא שפע ייאין ספק כי הארץ הלזו, הנשמה לה להחיותה ולק

א בה שפע מאתו יתברך תכלית הרוחנית, על כן עמד וריותה מבוא לבשאין בה מפאת חומ

וימודד הדרגות עולם על עולם, למען ישתלשל השפע מעולם העליון אל עולם המלאכים, ומהם 

אל עולם הגלגלים, שעל ידם השפע משתלשל ויורד ומתעבה קו לקו, עד היות מוכן להתקבל 

 בעולם השפל. 

 

והוא כי הלא כמו זר נחשב, טרם היות הדרגות אלו, איך  ,אהא אל סדר הבריווהנה מזה נב

נבראת הארץ העכורה מאתו יתברך בלי היות עולמות מלאכים וגלגלים להשתלשל באמצעותן 

השפע ממנו יתברך עד ברוא הארץ העכורה. ואילו היו נבראים מלאכים וגלגלים קודם לארץ 

בראשית ברא אלוהים את השמים רך לא יפלא, אך הנה שמים וארץ נבראו יחד במאמרו יתב
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 בראשיתוידוע כי לדברי הכל לא נברא שום מלאך ביום ראשון, כמו שאמרו ז"ל ( ואת הארץ,

 .) שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפונו כו'פ"ג רבה

 

אל  ם זה מזה עד מאד. והנהייאיך נבראו יחד שמים וארץ, ואיכותן נגד עוד ראוי לשית לב

איך ברא הקדוש ברוך הוא ו עיניהם רז"ל באומרם הדבר הזה השני, הנה אחשוב כי לזאת פקח

נטל עפר מתחת כסא הכבוד והטיל אל המים כו', שרצונם אצלי כי כאשר בעולם  ?את הארץ

 כן ברוחניות עליון בחינות דוגמתן כנודע ליודעים חן.  אש ואויר ומים ועפר, :יסודות ד'השפל 

 

חסת אל העפר הרוחנית שתחת כסא הכבוד נשתלשלה בריאת הארץ, יימבחינה המת ואמר כי

ם העליונים. באופן יימה שאין כן השמים ששפע הבריאה למטה היה מבחינות אש ומים הרוחנ

ם באיכותן כפי איכות הבחינה יישכמו רגע בא השפע מכל הבחינות, ונעשו דברים נגד

 .הבחינות במקומן אחדות אחד כנודעשנשתלשלה לכל פרט ופרט, עם היות שכל 

 

בפסוקים האלו להגיד אל המתבונן בם תשובת דבר. הלא  אלוהיםבא ה א'האמנם אל הקושי 

ם להשתלשל ייעולמות אמצע עדייןאת הארץ למה שלא היו  אלוהיםהיא כי הנה כאשר ברא 

 ברא בראשיתבם רק המשכת השפע בלבד, על כן לא נבראת הארץ רק בדקות, וזהו אומרו 

ם, כי הלא דע לך יינתיארץ עכורה כזו בלי אמצעות עולמות ב אלוהיםאל תתמה איך ברא כו' 

קשה כאשר הוא עתה, כי אם  ייגוש עפר ממש הייתהלומר כי לא והארץ הייתה תהו ובהו, כי 

. כלומר דבר שאדם תוהה לומר מה זה כי לא היה נתפס הגשמות בה בעצם. ולא תהו הייתה

הכח שיש בה עתה, כי לא יחסר כל בה, ואפילו כל התולדות שנבראו ממנה אחר שאין בה כל 

) כי הכל נברא בראשון והיה יוצא אל פי"בבראשית רבה לם היו בה בכח, כמאמרם ז"ל (וכך כ

 כלומר כי בו הוא הכל.  בהוהפועל יום יום, וזהו אומרו 

 

אמר כי הנה חשך ועכירות היה לזה  ?ייולמה לא יצא מיד אל הפועל גשמיות הארץ עכור וממש

 אלוהיםעל פני תהום אשר בתוכו הארץ, והיה צריך השתלשלות עולמות להשתלשל רוח 

על  מרחפתהיה  רוח אלוהיםשיתעבה לתת ממשות בעביות חשך הארץ, אך קרוב היה, כי ו
 הייתהאשר סמוכים אל פני תהום, באופן שצריך ריחוק להשתלשלות ואיננו, כי  ,פני המים

והוא מאמרנו למעלה כי פני תהום ופני המים הנאמר בכתוב לא  .בה הראשונהיקרובה אל הס

הם מים העליונים  המים פנים, וייהם פני המים התחתונים הגשמ פני תהוםאחד המה, כי 

  :על כן עשה שני דברים ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.ם שעליהם. וזהו ייהרוחנ
 מהרוחניות,  ורויאמר אלוהים יהי אכי  א.
 כמדובר. תהו ובהו להכין חשך עכירות עולם השפל לקבל כח וקיום תחת היותה  ויהי אור ב.

 כי צריך השתלשלות עולמות.  יירנה מלקבל גשמיות ממשזלארץ תע אלוהיםקרבת  עדייןו
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עליהם מעל מקום שהארץ בו, ולעשות  אלוהים מרחפת רוחעל כן להרחיק מים העליונים ש

מה עשה ברא הוא יתברך  .ת בארץיילשלשל השפע בהדרגה באופן הקנות עב בינתייםמקומות 

הם עולם המלאכים ממוצעים בין עולם העליון  ,ושמי השמים .והן הגלגלים ,בין מים למים שמים

 לעולם התחתון. כי בהשתלשלותן מתעבה השפע העליון עד יאתה לארץ לקבל עביות. 

 

, לא הוכן מכון שבתם בנקודה הראויה להם בעצם שיהיו מים כי הנה גם שביום הראשון נבראו

העליונים למעלה מהם השיעור ההוא, עד יום השני. והוא כי למה שאיכותן ממזג בין עולם 

לעולם כמפורש למעלה, שעל כן נבראו מהטפה אמצעית שבין מים העליונים לתחתונים. על כן 

צעית, למען יהיה למו דרך ואיכות לקבל תם ומכון שבתם במקום נקודה אמייווראה והתקין ה

יהי מלמעלה ואופן נאות להתהפך מהאיכות הרוחני להתקרב על הארץ הלזו העכורה. וזהו 
יר, למען יהיה מסך מבדיל מתווך בין ושיהיה במקום התווך ואמצעות האו רקיע בתוך המים

 .מרחפת בהם, למים התחתונים כאמור אלוהיםם מימי השפע שרוח המים העליונים, ש

 

את שמי השמים גם הם, שהוא עולם השמרבה ויעש אלוהים את הרקיע והגיד הכתוב כי 

לומר תדע למה ברא  ויבדל וכו'באומרו  ענייןהמלאכים עם הרקיע הוא עולם הגלגלים. ופירש ה

עליהם, למים  ההיית אלוהיםשרוח  ויבדל בין המים כו'כדי שעל ידי כן רקיע בתוך המים, 

יקוו  אלוהיםשהארץ בתוכם ברקיעים הנאמרים. שעל ידי הבדלם היה השתלשלות שבו ויאמר 
 .כי נתעבית על ידי ההבדל כמדובר ותראה היבשה המים כו'

 

ראינו טוב טעם אל האומר כי מלאכים נבראו בשני היכן נרמז בכתוב.  ובכלל הדבר הזה מצאנו

מיותר, אלא שהוא  'יעופף'ש ,ועוף יעופף על הארץכי לאומר שנבראו בחמישי, מפורש באומרו 

 כמדובר.  את. אך במה שכתבנו נרמז באומרו 'ובשתים יעופף'כמד"א 

לאכים עצמם, ולהיות על המ יעופףעל העולם, ו אתולאומר שנבראו בחמישי יהיה ה

וה, עשה יתברך שיהיה ממים עליונים לרקיע כמן הרקיע לארץ, ועל וההשתלשלות בהדרגה ש

. יינמשך הקנות בארץ איכות גשמית ממש ,שנתעבה בם ,ידי כן בהשתלשלות השפע בעולמות

שהוא הראות עצם גשמות יבש  ותראה היבשה ויאמר אלוהים יקוו המים כו'באופן שאחרי כן 

 .כאשר היה ייממש

 

) הדעות, ואשר יראה פ"ד בראשית רבה( רז"לוהנה על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו ב

כי שעשו עיקר הוא על כי לא נגמרה בו מלאכת המים. ועזר לנגדם הוא מה שבשלישי נאמר 
גמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה יגמר מלאכת המים, ואחד בהישני פעמים, אחד בה טוב

כי טוב, ולא יאחר הדבר עד יום  ןאמר עליהיים מלאכת המים הוא יתברך בשני ולמה לא השל

 .השלישי לאומרו בו זה פעמים

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 23       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 [ימי הבריאה כנגד שנות העולם]
כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית, הם רמז לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום  ויתכן,

 השביעי אל עולם הבא שכלו שבת. 

רמז כי באלף ההוא היו  ובהו וחשך. הארץ תהו הייתהש רמז לאלף הראשון, א'יום נמצא 

על דרך  תהו ובהו,ם יעלו המים על הארץ ויציפו הכל, ויהיו יירשעים מכעיסין ובאין, והיו ראו

מאמר ז"ל שכשהרשע דורך על הארץ היא מתרעשת, שהוא אצלי על כי לא רקע הקדוש ברוך 

 . ה'רק לשיעבדו את הוא הארץ על המים שלא כטבען, 

 

ראו מלפניו, בראות בני ייכי מה שמי הים גבוהים מארץ, הוא כי האלוהים עשה ש וכן אמרו

מים, ואין צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע וירדו המים ייהאדם כי על דרך נס מתק

 הייתההוא מדת הדין כבר ורוח אלוהים הרוגז על פני תהום להעלותו, וחשך וזהו על הארץ. 

להציפן על הארץ. כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים וישפכם עד  מרחפת על פני המים

, הוא צדיק אחד וירא אלוהים את האור כי טובשלישו של עולם והיה גומר, אלא שבאלף ההוא 

וירא כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן ריחם על עולמו ויבדל אלוהים כו', שהוא חנוך, 
 כי טוב. אלוהים

 

פעמים עשה הוא יתברך דברים גדולים  שתיוהוא כי הנה  והיום השני הוא רמז לאלף השני,

ומפורסמים על ידי המים. אחד באלף השני והוא מבול המים שהיה בשנת אלף ותרנ"ו שנה. 

המבול שנתחברו מים תחתונים של  עניין ואקריעת ים סוף. וה ענייןשנית באלף השלישי הוא 

מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם 

ויסכרו מעינות תהום ויכלא הגשם מן השמים נרמז ביום שני באומרו ויהי מבדיל בין מים למים 

 ויבדל בין המים כו', שהוא רמז אל מה שהיה באלף השני. 

 

צבו מים כמו נד ונראית היבשה נרמז ביום ישנ קריעת ים סוף שהיה באלף השלישי ועניין

מעשה  ענייןועל כן למה ש יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה.השלישי 

על עולמו בהשאיר נח, לא יבצר מהיותה  ה'צרה גדולה מאד, שאף שרחם  הייתההמים שבשני 

טוב. אך מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי 

בשני, היה בלתי אפשר, כי איך יקוו המים כו'  ענייןוהיות  כי טוב.שהיה טוב מאד, נאמר בו 

ירמוז בשני מה שהיה עתיד להיות באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת המים, ולא 

 .נאמר בו כי טוב עד השלישי

 

נחס יר' פכמאמר שהוא היותר מתקבל  עץ עושה פרי,הוציאה הארץ  והנה ביום השלישי

כי העץ פרי  עץ פרי עושה פרי,ווי, כי הקדוש ברוך הוא אמר י) כשהוסיפה על הצפ"הבמדרש (

שבלי היות עץ  עץ עושה פרי, ותוצאבלבד יהיה עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
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נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי אז הזהב שבו  פרי היה עושה פרי. כן בשלהי אלף שלישי

עושה פירות תדיר חוץ  הייתההיה עושה פירות, כמו שאמרו ז"ל מזהב פרוים ומגפן הזהב ש

ווי, ימטבען. והוא מעין מה שביום שלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר שעברה על הצ

עץ יהיה נאכל, והיא לא עשתה רק  וכי הקדוש ברוך הוא אמר עץ פרי עושה פרי שהעץ עצמ
יהיה הרמז אל גפני הזהב, שהגפן היה מין בלתי עושה פרי, ושם הצמיחה ויעשה עושה פרי. 

 .פרי על איכות המקום

 

הוא רמז כי באלף  ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמים,נתלו המאורות  וביום הרביעי

כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם שלא נדמה  ומארת הרביעי נבנה בית שני,

את אל הראשון, לא נעדר ממנו התחברותו אל המקדש שלמעלה כאשר היה בראשון. וזהו 
שלמטה. וכאשר במאורות היה ואת המאור הקטן הוא בית המקדש שלמעלה, המאור הגדול 

חסר על חסרונו  מארתכן נכתב  קטרוג, כן בנין בית שני היה על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל

, האחד שנבנה בסוף מארתועל קטרוגו כמדובר. או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני 

 .על מה שנחסר בשני מארתהשלישי ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני שנבנה ברביעי וכתיב 

 
נבראו התנינים הגדולים, כנגד המלכים אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות  וביום חמישי

 .באלף החמישי

 
. ואחרי כן יום הששילת יהצרו את ישראל, וזהו רמז בהמה ורמש שבתחלת הששי יוגם בתח

בששי עצמו נעשה אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, כי על כן נתן 

ו, כי הוא הוא, וגם הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים יימשני ח לדוד שבעים שנה

ויצדק לפי זה אומרו  וירדו בדגת הים וכו'.ומנהר עד אפסי ארץ בכל האומות, כנרמז באומרו 

ון אדם עם היותו ולשון רבים, על כי הרמז לעתיד הוא לכל ישראל. וגם לא נזכר עתה עוירדו 

ה העתידה במלך משיחנו הנרמז טובעתה אלא מה שהם רמז אל הבששי, למה שלא יספר 

שבת רמז אל המנוחה בא  יום הששיואחר  .באדם, כי אם אחר סיפור מעלות שבעת הימים
 .שבאלף השביעי

 

 יסוד העולם] -[המים 
  :ֵכן-ַהַּיָּבָׁשה ַוְיִהיָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה -ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ט

הוא מיותר, כי לא היה עולה בדעת שיאמר על המים אשר מעל  מתחת השמים הנה אומרו

יקוו המים לרקיע. אך יאמר כי הנה היו מי תהום מתחת לארץ, וגם מים על הארץ כולה, אמר 
 .ולא אשר מתחת לארץ אל מקום אחד כו'אשר מתחת השמים, 

 

  :)פ"ה( רבה בבראשית רז"ל והנה אמרו
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לוי ור' ברכיה בשם ר' יודן בר"ש אמרו כל העולם כלו מים במים, ואת אומר אל מקום 

מהו  .משל לעשר נאדות נפוחים מונחים בטרקלין, נצרך המלך למקומן .אתמהא ?אחד

 ת אחת. ומתירן ומוציא את רוחן ומסלקן בזוי ?עושה להן

 נוס עכ"ל. ייבים אוקכך דרך הקדוש ברוך הוא על מי בראשית וסילקן 

 .לקןיוהנה אין הנמשל דומה למשל כלל, וגם מי נתן רוח בהן שדרך אותן וס

 

  :אמנם הנה ידענו כי ארבע יסודות הן
  מים ועפר. ,אש ואויר

 

ז"ל שכתב שאי אפשר  רש"ילמה ברא הוא יתברך יסוד המים קודם לכל, וכמאמר  והלא יקשה

 את השמים וכו' שהרי המים קדמו.  אלוהיםלפרש בראשונה ברא 

 ,אחרי כן, ולא בראה ורקעה כאחד על המים ולה תוך המים להוציאילמה שם הארץ תח וכן

זולת הכתוב למעלה. וגם על פי דרכנו מה זה היה שלא נזכר בריאת יסוד הרוח כלל, שאם 

י אם כח נאמר שהוא מה שנשאר פנוי מהרקיע עד המים, הלא יסוד הרוח אינו העדר דבר כ

 ., שעל כן נכלל בכלל היסודות ולא היות מקום פנוי בלבד, כי על כן יש כח לרוח לנשבייסוד

 

כאשר האש  דת החסד,יוהמים מתייחסים אל מכי עולם חסד יבנה.  והעניין כי הנה ידענו

דת יא בס"ד. ועל הבנות העולם במודת הגבורה, וההיקש ביתר היסודות כאשר יביחס אל מיימת

מצאנו ראינו כי בכל חלק מחלקי הבריאה עשה הוא יתברך עיקר מהמים, ושיתף בהן כל חסד, 

אחת מהיסודות, כמאמרם ז"ל שעשה שמים מאש ומים, הרי שיתף האש עם המים. וגם יסוד 

ח) בצקת עפר למוצק, מלמד שנטל "העפר שיתף במים, כמו שאמרו ז"ל על פסוק (איוב ל

בוד ונתן תוך המים ונעשית הארץ, ומהצרורות נעשה הקדוש ברוך הוא עפר מתחת כסא הכ

 הרים כו', הנה כי שיתף העפר עם המים. 

 

והוא, כי הארבע יסודות תחתונים הן אמת כי יש מאין נבראו כי לא היה חומר  ונבוא אל העניין.

ת שדוגמתה למעלה כנודע. כי לא אלוהיוה מכח הבחינה וקדמון חלילה, כי אם שכל אחד נתה

ל שפע מרוחניותו יתברך למטה ום, אם לא בשלשיייסודות גשמ ד'ריאתו יתברך את התצויר ב

עשות ממנו דבר גשמי. ולא נאמר על זה שהוא יש מיש חלילה, ימשתלשל ומתעבה למטה לה

כי לא היה גשם מגשם, ואין יש מאין גדול מזה, שבכח רוחניותו ברא גשם, וכמאמר הכתוב 

חס יישהוא יתברך מבחינת הרוחניות שתחת כסא הכבוד המתוברוח פיו כל צבאם. ובזה יאמר 

אל העפר, שלשל והמשיך אל תוך המים, ובתוכן חיבר העפר. וקרא אל ההשתלשלות יציקה, 

 .רוחנית כמדובר, וההשתלשלות שנתעבה יותר נעשה הרים הייתהלמה ש
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וגם יסוד הרוח  כי הוא יתברך צירף האש אל המים, והעפר גם הוא אל המים,א אל העניין וונב

כמדובר, כי למה שעולם חסד יבנה והמים  ענייןא. והוצירף אל תוך המים שעל הארץ כאשר יב

משל אליו, על כן עשה מהמים עיקר והלביש את כל אחד מהיסודות תוך המים. נמצא לפי זה 

כי היו המים כלבוש אל יסוד הרוח, כנוד הנפוח שהעור הוא לבוש אל רוח הנוד, ובזה היה 

התיר הנודות ויצא רוחן, כי דרך והוציא יסוד  ?עולם מלא מים. מה עשה הקדוש ברוך הואה

 ,ותן משוללי רוח מעט יחזיקווה המים אל מקום אחד. שבהוהרוח מתוך המים, ועל ידי כן הק

שב ייואז גם כן הוציא על ידי כן גם יסוד העפר מתוך המים, שגם הוא היה מלובש בהן. ובזה נת

 .וכל אשר הערנ

 

 :טֹוב-ַוִּיְקָרא ֱא�ִהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים ַוַּיְרא ֱא�ִהים ִּכי י
והארץ הייתה תהו למעלה קרא ארץ אל כללות מה שתחת השמים ולא אל היבשה, כאומרו 

חד להן ייהיבשה תוך המים. וכן אל מימות שעליה קרא פני תהום. ועתה  הייתהכי אז כו', 

עוד כיוון שעם שקרקע הים גם הוא חלק מהארץ,  וה המים ימים.וליבשה ארץ, ולמקשמות, 

ומה  .לא קרא ארץ רק אל היבשה בלבד, ואל קרקע הארץ קרא ימים, כד"א כמים לים מכסים

) שאינו דומה טעם דג העולה מעכו לעולה פ"ה בראשית רבה( אמרו רז"לולא ים,  ימיםשקראה 

 מאספמיא. 

 

 [בריאת האילנות] 
בֹו -ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו יא
  :ֵכן-ָהָאֶרץ ַוְיִהי-ַעל

כלומר אך עץ שאינו עושה  עץ פרי עושה פרי,יתברך תוציא  ווהיצפשטו של מקרא הוא. כי 

 ותוצא הארץ כו' ועץ עושה פרי כו'.לא יעשו פרי. ויהי כן כי  ,שהוא אילני סרק ,פרי
  :)פ"ה( במדרשוהנה 

ווי, שכך אמר לה הקדוש ברוך הוא עץ פרי עושה יר' יהודה בר שלום אמר עברה על הצ

אלא ותוצא הארץ עץ עושה  ,והיא לא עשתה כן .פרי, מה הפרי נאכל אף העץ נאכל

 פרי כו'. 

ווי, שמחה לעשות רצון בוראה, עץ עושה פרי ינחס אמר אף הוסיפה על הציורבי פ

 אפילו אילני סרק עשו פירות, ע"כ. 

 

והלא כמו זר נחשב שהארץ הלזו, הנשמה לה להיות לה בחירה ורצון לגרוע או להוסיף מדעתה. 

 גם האם יצר הרע לה לעבור על רצון קונה. 

 .ווי אמר ויהי כןיויה, איך על הצוווי אל הפועל וההישאחר שלדברי הכל היה שינוי בין הצ ועוד

 

  :אמנם הנה על מאמרם ז"ל
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דת הדין, ולכך נאמר בראשית ברא יא את העולם במולה עלה במחשבה לבריכי בתח

אלוהים  ה'דת רחמים, וזהו ביום עשות ישיתף בו מ ,מתקייםאלוהים, ראה שאין העולם 

 וכו' ע"כ. 

 

שאם כן איך נאמר ברא, וכתבנו שמחשבתו יתברך פועלה ובוראה אך בדקות  והקשינו למעלה

ולא גשם נתפס, כי על כן אף על גב דבראשית נמי מאמר הוא, לא נאמר ויאמר, כי המאמר 

 . עדייןחס למחשבה, כי על כן פעולתו דקה וחיונית ייהאחד מת

 

לם נתהוו והימים, כשכל תולדות שמים וארץ שנבראו בכל ששת  ובזה יצדק מאמרם ז"ל

ח בדקות בשמים ובארץ, ואת השמים ואת הארץ, אלא שהיו בכ אלוהיםמציאותן ברגע שברא 

ואחר כך דבר יום ביומו היה יוצא אל הפועל, כד"א תוצא הארץ וכו'. ואין ספק כי לולא היה בארץ 

וה לה תוציא הארץ, כי אם היה אומר יצא מהארץ כו'. ועד וח חיוני, לא היה יתברך מצואז כ

זו רוחו של אדם הראשון, ואיזה הדרך  ,) תוצא הארץ נפש חיהפ"זממהר לזה אומרם ז"ל (שם 

מה היה בה, ומה גם עודנה בבריאה  צדם. אך אין ספק כי רוחניות בייארץ חומרית תוציא רוח ח

ולא קנתה העכירות הלז עד חטא אדם ואררה  ברוחניות, עדיין הייתההדקה שמיום ראשון ש

למאן  ,. באופן כי לא יפלא המצא בארץ בחירה ופעולה. ולא שכיוונה לחלוק עם קונה חלילהה'

, אך חשבה כי לא יקפיד הוא יתברך, כי גם שרצון מלך להוציא הדבר שלם בלי שעברהדאמר 

אילנות, ומה גם לזולת בעליהם, פסולת, הלא יש בחינה אחרת, כי הלא לא יבצר מי שיאכל גוף ה

 ויצדה העולם מכל עץ, כי על כן הסכים עמה אחר כך הוא יתברך. 

כיוונה לשבחו יתברך, אלא שעל ידי חטא אדם נמנע פרי מאילני סרק  הוסיפה,ולמאן דאמר 

עודי פרשת בחוקותי שהם ייכי על זה נאמר ב רז"לא שיתוקן העולם, וכמאמר ועד לעתיד לב

 .השדה יתן פריו אפילו אילני סרקלעתיד, ועץ 

 

  :א אל אשר הקשינווובזה נב
 ולא כן היה, כי הלא עברה או הוסיפה למאן דאמר.  ויהי כןכי איך יאמר 

כי על כן במאמר הוא מיותר, כי מאליו נודע שהיה כן.  ויהי כןכי גם אומרו וגם ראוי לשית לב 

 לא נאמר ויהי כן.  יקוו המים כו'

ויתי שגם העץ יהיה יוכיוון הוא יתברך לומר הלא תראו כן תתמהו, איך צ יהודהאך לדעת ר' 

נאכל ולא היה כן. לזה אני מגיד כי ויהי כן ולא היה הדבר לבטלה. והוא כמו שאמרו ז"ל אם 

וכל שיח השדה איך ביום הששי הוא אומר תדשא הארץ וכו' ועץ כו',  ה'וה יביום השלישי צ
 אמרו רז"לונברא אדם, ואז יצאו כל עשב וכל עץ. אך  לה מן הארץאד עעד ש טרם יהיה כו',

 .כי הכל נברא במציאות שלם, אלא שעמדו על פתח הקרקע עד יום הששי, ואז יצאו לחוץ
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, ואחר כך אינו תדשאכי הוא יתברך אמר נוי הלשון, יא אל העניין בשום לב אל שוובזה נב

כך נברא הכל  תדשא כו' ועץ כו'. אך הוא כי באומרו יתברך ותוצאכי אם  ותדשא הארץאומר 

כי כן היו מיום שלישי עד ויהי כן, במציאות שלם, שאפילו העץ היה בר אכילה. ועל זה נאמר 

ותוצא נוי לא היה רק ביציאה לחוץ בששי, ועל זה נאמר ייום הששי על פתח הקרקע. אך הש
 עץ עושה פרי.כי אז עברה והוציאה  הארץ

 

ויתי כן היה תמיד שאילני סרק לא היו בהן פירות, יולומר מה שצ ויהי כן,יאמר נחס ידעת ר' פול

ם כי אם לשעה עד שחטא אדם, כי ייולא נתק ותוצא הארץ,זולתי בעת ההוצאה לעולם, כי אז 

 רז"ל.שה דברים שלקו בחטאו כנודע מיאז לקו פירות האילן שהוא מהש

 

 והנה דרך זה שחיוניות היה אז בארץ כמדובר, הוא אמת אצלי. 

אך למשמאילים בו לאמר כי הארץ חומרית היא, ואיכה תעבור בטבע, יהיה כי קרה לה כאשר 

חכמה בטבעו לחלק דם לכל האיברים לכל אבר  ה'נתן  ,יקרה ללב האדם. כי עם שהלב חומרי

כח בארץ להוציא מהשפע המסור לה  ה'לפי הכנת טבעו, ומבחר הדם מעכב לעצמו. כן נתן 

שופע מהנשפע בה בכח בלי פסולת, והיא עיכבה המובחר לעצמה, כאשר יעשה לב כחוצה 

לי זרע אילנות האדם באדם שמעכב לעצמו מבחר הדם. ומה גם אז שניתן כח בארץ להוציא מב

 .נחס ז"ליועל דרך זה לר' פ .ודשאים, כי אין זה לה מבלי איכות זך וחיוני בצד מה

 

  ?למה בחמישי לא נאמר ויהי כןומכלל מאמרנו תשובה לשואלים 

כי אדרבה הראוי היה שלא לאמר בשום דבר, כי מי לא ידע כי היה כן. אך במקומות  ,והוא

 שנכתב היה לצורך. 

ויבדל כאשר כתבנו למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. וביום השני ויהי כן ות נאמר האילנ ענייןב
) שאין בין מים עליונים לתחתונים אלא כמלא נימא, ועל כן פ"ד(שם  רז"לאמרו בין המים כו' 

ם ההבדלה. לזה אמר דע כי ויהי כן, כי יש הבדל ודאי גם כי מעט ייהיה מקום לחשוב שלא נתק

 הוא. 

 

) יקוו לי מה שאני עתיד לעשות בהם, שהוא כי תנאי פ"ה(שם  רז"לשאמרו יקוו המים ובאומרו 

התנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שאם לא כן לא היה הוא יתברך משנה הטבע שהטביע. וזה 

יאמר הנני מתנה ואומר יקוו לי המים כו', ועל ידי כן ויהי כן בקריעת ים סוף, שאם לא כן לא 

 היה משנה הטבע. 

ן ביום הרביעי אחר אומרו שברא שני מאורות גדולים, אמר הלא נגד עיניך אחד גדול ואחד וכ

קטן, והקטן מקבל מן השמש, על כן אמר והיו למאורות כלומר בלתי צריך לקבל דין מן דין. כי 

ויעש "בשווי אחד אחר הבראם. ואל תתמה בראות אחד גדול ואחד קטן, כי אחר שויהי כן דע כי 
כי היה מאור גדול ומאור קטן, שהוא על ידי  ,אירע שינוי, "שני המאורות הגדולים אלוהים את
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הקטרוג כנודע. הנה כי בשלשת הימים הוצרך לומר ויהי כן, אך בחמישי שלא הוצרך לאומרו 

 לא נאמר.

 

ַהָּלְיָלה ְוָהיּו ְלֹאֹתת  ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין די
  :ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים

  :ֵכן-ָהָאֶרץ ַוְיִהי-ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלָהִאיר ַעל טו
אֹור ַהּמָ -ַהָּמאֹור ַהָּגֹדל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת-ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים ֶאת-ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים ֶאת טז

  :ַהָּקֹטן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים
  :ָהָאֶרץ-ַוִּיֵּתן ֹאָתם ֱא�ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ְלָהִאיר ַעל יז
 :טֹוב-ְוִלְמֹׁשל ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש� ַוַּיְרא ֱא�ִהים ִּכי יח
  :ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי יט

 
הנה חמשה כתובים אלו הנם כתובים במאה שערים בשער המזלות, ולא ראיתי להעתיקם פה 

 לאהבת הקיצור.

 

  :ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים-ָהָאֶרץ ַעל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל כ
 יראה מיותר.  יעופףהנה אומרו 

 שעיקרו מיסוד הרוח כי על כן פורח נברא מהמים.  עוףאיך ה ועוד

 ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים ויברא אלוהים כו'אחר כך ועוד אומרו 

והנה אחר שגם העוף היה מן המים, היה לו לומר אשר  למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו,

 שרצו המים אחרי העוף, ויכלול הכל. 

ומי  ) הטיבו אשר דברו כי מן הרקק נבראו העופותדף כ"ז(חולין  רז"לאמנם לקושי השני 

  ?הכריחם לזה

 

  .אמנם המה ראו אשר הקשינו

וכל רומש בם בצאתם מן  שאיך נבראו כאחד שני הפכים בדבר אחד, כי הלא דגי היםועוד 

 המים ימותו, והעוף שגם הוא מן המים הוא עף על הארץ על פני רקיע השמים. 

 

אמנם הוא כי התנינים שבים ודגתם נבראו מן המים שעיקרן יסוד המים, על כן חיותן במים. אך 

 צריך טעם, כי אחר היות עדייןהעוף נברא מן הרקק שהוא כטיט רך, על כן יחיה על הארץ. ו

 היסוד הגובר בו הוא יסוד הרוח שעל כן יעופף, מה יחס היה לו ליברא מרקק מים. 

 

ם הם עפר ומים, וחלקיהם ייאמנם הוא כי הנה אין בריה שאין בה ארבע יסודות כי אם שהממש

הבשר והלחות, אך מרוח ואש אין רושם ניכר, רק מציאות חום ונשימה.  -נרגש יותר בבריות 
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שה מעפר והשלש אחרים הם כשותפין בלבד, הם רמש ובהמה וחיתו ארץ, על כן יש שעיסתו נע

על כן הגובר בם הוא העפר. ויש שעיקר עיסתו מהמים ושאר יסודות טפלים אליהם, על כן יסוד 

המים גובר בבריות הים עד שבצאתם מן המים ימותו. אך באדם לבל יהיה חומרו עכור כבהמה 

עשאו בידיו להכינו אל נשמת חלק אלוה ממעל, כאשר וחיה, שיתף בעיסתו מים, מלבד מה ש

למה נשתנה משאר בריות לעשותו בכפיו, הלא הוא  וייצר ה' אלוהים וכו',נבאר בס"ד באומרו 

 שהוא ממה שבתוכו.  ויפח באפיו נשמת חייםעל שעל ידי כך 

 

כי אין  ויר לעוף שהנה לא יברא מרוח,וא בריה שיהיה תגבורת יסודה האולבר ה'ובכן ברצות 

ח אויר עודף על השאר. על כן מה עשה הוא ובו ממש, רק במים או עפר, וישליט הוא יתברך כ

יתברך, אמר אם אברא אותו מן המים יהיה כדגים שיגועו בעופפם על המים, ואם מהעפר כיתר 

ם לא יעופפו, על כן לא בראו מעפר עב רק מן הרקק שעפר שבו קל. ויכנס ברפיון ייבעלי ח

 .ח יסוד הרוח לעופףוהמעורב במים בעצם, כהעפר 

 

הוא. אך הנה זה  על פני רקיע השמיםשבכלל אומרו  על הארץ,ובזה נבאר ייתור אומרו 

שלא יהיה כדג  עוףהם הרומשים תוך המים תמיד. וגם  ישרצו המים שרץ וכו'מאמר הכתוב 

ואין  ני רקיע השמים.יעופף על פעל הארץ, וגם שיהיה עיקרו יסוד הרוח, כי  מתקייםהבלתי 

זה רק בעפר שבמים, שלא ימות על הארץ כדגים, וגם שלא יכבד בעופפו. על האחד אמר על 

הארץ כלומר עם המים צריך הצטרף מה שיחיה על הארץ, ולא ימות כדגים שהוא עפר. וגם לא 

יט בו שיהיה עפר עב, כי לא יגבר בו יסוד הרוח, וצריך ידאה על פני רקיע השמים, שהוא להשל

נו רקק. ועל כן אחר כך הוא אומר אשר יייסוד הרוח לדאות, ועל כן צריך יהיה העפר מעט וה

שרצו המים קודם הזכירו העוף, על כי העוף לא שרצו אותו המים בעצם, רק הרקק שהוא עפר 

 המעורב בהם.

 

ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַּמִים ֶנֶפׁש -ַהַּתִּניִנם ַהְּגֹדִלים ְוֵאת ָּכל-ַוִּיְבָרא ֱא�ִהים ֶאת כא
  :טֹוב-עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱא�ִהים ִּכי-ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ָּכל

שיורה שהמים הם המשריצים, שיראה כדבר טבעי, ומה  ישרצו המים וכו'אמר גם שאמרתי 

ויברא בראשונה, כי אם  גם למה שנראה בעינינו כי המים משריצים תמיד, לא כן הוא, ומה גם
לומר כי אשר שרצו המים לא הם העושים כי אם בריאה ברא אלוהים כו' אשר שרצו המים, 

ואת כל עוף ם באומרו יי. ולראיה הקדים התנינים הגדולים שאינן משריצים בטבע, וגם סה'
י כי זה לא מצינו שמים משריצים כי לא טבעם הוא, וגם הפך טבע כל אשר במים הבלת כנף,

 .פורח, אך אין זה רק מאתו יתברך

 

 [דגים]
  :ַהַּמִים ַּבַּיִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץ-ַוְיָבֶר� ֹאָתם ֱא�ִהים ֵלאֹמר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאתכב. 
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  ?מה נשתנו דגים ועופות להתברך מכל בהמה וחיה ראוי לשית לב

 ירב בארץ. ובעוף לא נאמר כי אם  המים,פרו ורבו ומלאו את כי בדגים הרבה לברך  ,ועוד
 ואל העוף שלא לנוכח וכלאחר יד.  פרו ורבו,כי בדגים דבר בם הוא יתברך לנוכח  ,ועוד

 

ז"ל כתב שנתברכו אלו על שמחסרים תמיד מהם, ומה שלא נתברכו שאר בעלי  רש"יוהנה 

 אשר הערנו.  קון כלים שבארץ, מפני הנחש שהיה עתיד להתקלל. והנה אין בזה די תייח

 .כי אינו לאמר לזולת ויברך אותם אלוהים לאמר,אל מלת לאמר  ועוד נשים לב

 

מינים אשר יש  ב'והנה אחשוב כי כאשר האדם שהוא תכלית ועיקר הבריאה נתברך, כך אלו 

לאדם הנאה ולא היזק מהם, שהם דגים ועופות נתברכו גם המה, מה שאין כן יתר בהמות 

וחיות ושרצים אשר בתוכן אבות נזיקין, בפרט קרן ותולדותיו שמתכוונים להזיק, והארי והדוב 

 .והזאב והנמר והברדלס והנחש ושרף ועקרב וצפעונים וכיוצא באלו, לא נתברכו מיניהם

 

מה, ידבר בדגים לנוכח, וגם הרבה בהם יותר מבעוף, יהיה כי למה שהוא יתברך שונא ז ואשר

) ק"ט דף וצפה שיהיו עתידים כל בהמה חיה ועוף ליזקק לשאינן מינן, כמאמרם ז"ל (סנהדרין

על כי השחית כל בשר את דרכו כו', מה שאין כן בדגים. וגם יש בדגים לויתן שיצר לשחק בו, 

דבר לנוכח, וגם הרבה לברכן יותר מאל העוף. והן זאת תהיה כוונת אומרו  על כן בהן בלבד

פרו ורבו את דגים ועופות הנזכר, אך מה שראוי לומר, הוא  ויברך אותם אלוהיםלאמר, כלומר 
 .והוא מהטעמים שכתבו ירב בארץ,בוי ולנוכח, אך לעוף לא כן כי אם ילדגים שהוא בר כו'

 

 :ֵכן-ֶאֶרץ ְלִמיָנּה ַוְיִהי-ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹוַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים  כד
ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו -ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָּכל-ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת-ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים ֶאת כה

 :טֹוב-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ִּכי
 

 נראה דבר אחד והוא כפול.  חיתו ארץ,ואומרו  נפש חיהשאומרו ראוי לשית לב 

 סתם. נפש חיה חס החיה אל הארץ, ובראשונה אמר יילמה באחרונה  ,ועוד

ובהמה  חיתו ארץשהיא  חית הארץש אחרונות, ושל אלוהיםשאחר כך הוא מזכיר שעשה  ,ועוד
 ואת נפש חיה לא הזכיר.  ורמש,

 ויעש אלוהים וכו'. למה חזר ואמר  ויהי כן,שאחר אומרו  ,ועוד
זה רוחו של אדם, וקשה כי הלא אחר כך נאמר  תוצא הארץ נפש חיהשאמר  לרז"והנה יש מ

 ואיך יצאה מהארץ.  ויפח באפיו וכו'

 .איך מחומר קורצה נפש אדם יציר כפיו יתברך ,ועוד
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הוא שמקודם ויהי האדם לנפש חיה, כתבנו לאחד מהדרכים שאומרו ויפח כו' אך הנה בפסוק 

בו נפש חיונית הקרובה אל  הייתהנפיחת הנשמה היה האדם מצד עצמו לנפש חיה. שהוא כי 

במה שכתבנו למעלה, כי  ענייןהחומר, והיא הנפש חיה האמורה בו לדעת הסברא ההיא. וה

רא את העולם, אלא שהיו הדברים בעת ראשונה שב .הוא יתברך את הכל עשה יפה בעתו

 כמופקדים בשמים ובארץ, והיה כל דבר ודבר יוצא לחוץ דבר יום ביומו. 

 

והנה נפש החיונית הדבקה בחומרו הופקדה בכח לארץ, אשר ביום האחד היה בה רוחניות, כי 

כי  תוצא הארץ נפש כו',היה מהמאמר העליון הנקרא מחשבה כמדובר למעלה. ועליה אמר 

מה אל הבריות שהוציאה, זולת נפש אדם כי זו נפש חיות בעצם. על כן זו תצא ראשונה. לא תד

ובהתרוקנה מאיכות הקדוש הזה אשר הופקד אתה, אז מכח חיוניות שניתן ונשאר בארץ 

נפש להוציא ממנה הבריות הנזכר, הוציאה בהמה ורמש וחיתו ארץ הם ארציות, מה שאין כן 
ויעש אמר  ורמש וחיתו ארץ,שהזכיר לבהמה  נפש חיההפרש האמורה למעלה. ולהורות  חיה

ה שהיו גופים עם רוחם, כי נפשם וגופם קרובים באיכות. ייעש הייתהשה אלה וכו' לומר כי בשל

אך לא כאלה חלק נפש חיה, כי רוחניות בעצם היא, בלתי נעשית עם גוף, כי אינם מסוג אלו 

 .חלילה

 

אל תתמה על צאת נפש אדם מהארץ, כי הלא אין צריך לומר זו כי אם אפילו חית  או יאמר

את וכו' ואת כו' כי אפילו אלה ידו עשה ולא  אלוהיםעשאן. כי הנה ויעש  אלוהיםהארץ כו' ה

 .קדון לארץ כמדובריכפ הייתההארץ, ומה גם עתה נפש אדם. אך אמור כי אינו אלא ש

 

 [בריאת האדם]
ֱא�ִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ַוּיֹאֶמר  כו

  :ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ ּוְבָכל-ּוְבָכל
  :ָבה ָּבָרא ֹאָתםָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים ָּבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנקֵ -ַוִּיְבָרא ֱא�ִהים ֶאת כז
ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת -ַוְיָבֶר� ֹאָתם ֱא�ִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא�ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת כח

  :ָהָאֶרץ-ַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַעל-ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל
ָהֵעץ -ָּכל-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ְּפֵני ָכל-ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל-ֶאתַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם  כט

  :ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה-ּבֹו ְפִרי-ֲאֶׁשר
ֶיֶרק -ָּכל-ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל-ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל-ּוְלָכל ל

  :ֵכן-ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוְיִהי
  :ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי-ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי-ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה-ָּכל-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת לא

 
  :ראשונה ראוי להעיר

 לשון רבים.  נעשה אדםא. 
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את האדם ויברא אלוהים שהם שני דברים, ואחר כך הוא אומר בצלמנו כדמותנו  ב. אומרו
 ולא נאמר בדמותו.  בצלמו

 .לשון רבים, ומהראוי יאמר וירד לשון יחיד, כי אחד קראו באומרו נעשה אדםוירדו  ג. אומרו

 

  :)פ"ח בראשית רבהוהנה מחמת קושיות אלו אחשוב היה מאמר רבי שמלאי (

להפך סדר הכתוב באומרו אדם נברא מאדמה וחוה מאדם, מכאן ואילך בצלמנו 

 כדמותנו, אין איש בלא אשה ואין אשה בלא איש ואין שניהם בלא שכינה. ע"כ. 

 

לה יוהנה דבריו אלו יראו הפך הכתוב, כי הלא על בריאת אדם הראשון ידבר, ואיך יאמר מתח

הקושיות האלו הכריחוהו לכך. והוא ה אך שלשאדם נברא כו' שמורה כי לא על אדם ידבר. 

  :א)ע"(דף מז ספר הזוהר במה שנאמר ב

 הוא דנוקבא,  'כדמותנו'ואומרו  ,הוא סיטרא דדכורא 'בצלמנו'כי אומרו 

 

 ידבר על האשה הבאה מן הדמות. כדמותנו ועל כן אפשר שאומרו 

 

 ח) "נב"ב דף (או על דרך רז"ל בגמרא 

ונכנס למערת המכפלה וראה את האבות והיה רוצה  ,מערתאן יישר' בנאה הוה מצ

ליכנס פנימה לראות את אדם, ואמר לו הסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה לא 

 תסתכל. 

, ולאבות שאינם רק נמשכים ממנו קרא דמות, שאינם אלא אלוהיםהנה כי לאדם קרא צלם 

אדם, כי הוא הדיוקן עצמו, וחוה דמות צלמו של אדם. ובזה גם חוה תקרא דמות שהיא נעשית מ

נעשה דמות הדיוקן הוא הצלם. ועל פי הדברים האלה יפרש רבי שמלאי, שאמר הוא יתברך 
וכו', ואומר הוא יתברך אעשנו בשותפות אדם וחוה.  בצלמנוופירש איך הוא לשון רבים  אדם,

היא האשה, שהוא על ידי  כדמותנו, ועם אשר הוא האדםשהוא עם צלמנו הוא  בצלמנווזהו 

 שלושה שותפין באדם. וזהו אין איש בלא אשה, ואין אשה בלא איש, ואין שניהם בלא שכינה. 

 

ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה  כו
  :ָהָאֶרץ-ֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעלָהֶר -ָהָאֶרץ ּוְבָכל-ּוְבָכל

 נעשה אדםועל כן אמר וירדו לשון רבים, כי אומרו  ירדו בדגת הים וכו'.שתנו ווהבאים משל

שה שותפין. והוא כי אחרי אומרו כל ואינו על אדם הראשון, רק על המין העתיד לצאת משל

חלקי הברואים, אמרה תורה הלא יראו כי הוא יתברך יוצר אדם ומניחו בגן עדן, ואם היה זוכה 

ויאמר היה נשאר שם, ומה יעשה מכל מה שנברא בארץ כלליה ופרטיה, לזה אמר דע כי 
הלא הוא  שתנו, ועם מי אתחברובשל ונעשה אדםהנני עתיד להשתתף עם שניהם  אלוהים

 וכו'. בדגתבכל הנברא שהם ירדו שתנו ווכו' שהם אדם וחוה, והבאים משל בצלמנו
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  :ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים ָּבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם-ַוִּיְבָרא ֱא�ִהים ֶאת כז
ויברא אלוהים לה שאחר כך מתחבר אתם, הלא הוא כי יהיכן הם אלו שברא תח ושמא תאמר

ועל כן לא  ויברא אלוהים את האדם בצלמו וכו',לומר כי מה שאמר עד כה הוא אחר ש כו'

 כי אדם עצמו לא נברא רק בצלם כי לא בא מאשה.  בדמותו,נאמר 

 

את האדם בצלמו כבר  ויבראומתי אמר כך, אחר שויאמר אלוהים נעשה, או שיעור הכתוב, 
ולד שת נאמר ויולד בדמותו כצלמו יוואילך וכו'. ועל כן בה שהוא עכשיו אדם מאדמה וכו' מכאן

 לה יולדת זכר. ישהיה מאדם וחוה, והקדים הדמות על כי אשה מזרעת תח

ויברא ועוד נרחיב ביאור מאמר זה בשערים בס"ד. זה הוא לדעת ר' שמלאי, שדעתו שאומרו 
 נעשה אדם הנזכר. ענייןהוא על מה שנברא קודם ל אלוהים

 

ך להשיב גם על הקושיות הבאות ינעלה ארוכת קושיותינו האלו בדרך אשר נדרהפשט  ועל דרך

  :והן ,האלה

לעשות את האדם, והאדם עצמו לא היה ולא נברא אם לא  אלוהיםהיתכן כי כל אשר ברא  א.

וירדו בדגת הים ובעוף די דגים ועופות ולמשול בכל רמש האדמה, שנאמר נעשה אדם כו' יילצ
) שבמלאכי השרת נמלך, ולמה חרד את כל פ"ח בראשית רבה( ז"לחומה גם ל השמים וכו'.

 דים ורועים ומושלי רמשים. ייא צוהחרדה ההיא לבר

מה ריבה האת, אם הוא את האשה, למה העלימה ולא פירשה כאשר  את האדם ב. אומרו

 זכר ונקבה ברא אותם. בסוף הפסוק באומרו 
 בצלם אלוהים ברא אותו. חזר ואמר  בצלמוויברא כפל אותם, שאחרי אומרו  ג. למה

אם הוא פירוש הקודם לשתוק ממנו, ואם אינו פירוש הוא  זכר ונקבה ברא אותם,ד. אומרו 

 סותר ראשית הכתוב בסופו. 

כי הלא האמירה היא הברכה, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו כו', ה. אומרו 

 שנית הוא מיותר.  אלוהיםואומרו  ויאמר להםנמצא כי אומרו 

מה שלא נזכרה  ובכל חיהמה הוא הכיבוש הזה, ומיד מי יכבשוה. וגם אומרו  ה,ווכבש ו. אומרו

 למעלה, זולתי דגת הים ועוף השמים ובהמה ורמש. 

ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם הוא אומר  ורדו בדגת הים וכו'חוזר בו, כי אחרי אומרו  ז. למה
 ם. יישאוסר להם הבשר, ואם כן איה איפה אשר הם רודים בבעלי ח הנה את כל עשב וכו',

 ולכל חית הארץ וכו' את כל ירק כו'. ם באומרו יימודיעם מה שיאכלו הבעלי ח וגם למה
מכל הפעמים  טוב מאד,מה זה היה פה שנאמר  וירא אלוהים את כל אשר עשה כו' ח. אומרו

ואם על חתימת העולם והכנסת שבת, הלא לעומת זה הוא  כי טוב.הקודמות שלא נאמר רק 

ו וקומתו ומאורות ופירות הארץ ופירות יירע ומר ממות על אשר בו חטא אדם, ונוטל זיוו וח

 טוב מאד.האילן, ואיך הוא 
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 [האדם הוא הקשר לעולמות העליונים]
אמנם הנה נא ידענו כי הן האדם נברא לקיום העולם כאשר הארכנו בשער מהות האדם. כי 

בקרבו, כי כן טבע החומר להיות הווה  אלוהיםאם לא בעוד רוח  מתקייםהלא כאשר אין איש 

ם אם לא יימרי הלז אי אפשר להתקום, כן כל כללות העולם החייונפסד, ולולא נפשו בו לא יתק

על ידי שפע רוחני מהעולם העליון. ואם כן אמור מעתה מי יעלה לו השמימה ויקחהו לו, וגם 

 איזה הדרך תרד שפע אש מן השמים עד למטה לארץ. 

עשה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, למען על ידי  ?על כן מה עשה הוא יתברך

ה, עד יוכן להתקבל עד מטה מטה. מדרגות הסולם ישתלשל שפע עליון קו לקו יורד ומתעב

הלא המה שלש עולמות, עולם השפל, ועולם הגלגלים, ועולם המלאכים, ולמעלה מהם עולם 

 העליון, כי משם ישתלשל השפע דרך העולמות. 

צריך אשר יהיה מוציא ומביא השפע מלמעלה למטה, כי לא יצא מאליו, על כן מה עשה  עדייןו

אשר יוציאהו ואשר יביאהו. כי עשאו ויכוננהו כלול מארבע ברא אדם על הארץ  ?הוא יתברך

  :עולמות

 הגוף מהשפל, 
 מעולם הגלגלים בעלי התנועה,  והנפש המתנועעת

 כד"א עושה מלאכיו רוחות,  והרוח מעולם המלאכים

 מעולם העליון.  והנשמה

רשי ור שלמען על ידי עשות רצון קונו, יתקדשו ארבע חלקיו יחד אשר מארבע העולמות, אש

נפשו ורוחו ונשמתו עודם בהם, ויתעורר עולם העליון להריק שפע, דרך העולמות אשר נתקדשו 

ונתקשרו על ידו. וכל זה על ידי קיום התורה אשר גם בה ארבע בחינות אלה שקשורים זו עם 

  :זו

 כנגד עולם השפל,  הפשט

 כנגד השני,  רמז

 כנגד השלישי, דרש 

 כנגד העליון,  סוד

לשון רבים, כמדבר אל  נעשה אדםנתו יתברך באומרו וכו הייתהשם בארוכה. הן זאת  כמפורש

 .א בס"דולם יעשה אדם כאשר יבוכל ארבע עולמות שבהתחברות כ

 

) מה גדלו קטרוגי מלאכי השרת על בריאת שם( רז"לוהוא כי הנה ידענו מא אל העניין. וונב

וכו'. והוא על היותו מעותד לחטא, ועל כן בדור אדם, באומרם אליו יתברך מה אנוש כי תזכרנו 

המבול שבו על משמרתם לדבר ולומר לפניו יתברך, הלא נמצאו דברינו, כי הנה הרבו לפשוע 

ומאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. על כן אומר כי בא לשים לפניהם כוונת הבראו 

ם עולם יילהריק שפע ברכה לק נורותיואיך הוא תועלת גם למלאכי השרת. כי מלאכתם להיות צ
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גם הוא לא יהיה אלמלא אדם, כי בלעדו איזה חבל אשר יקשר העולם השפל החומרי, אף עם 

אשר עליו והוא עולם הגלגלים, ומה גם עתה עם עולם המלאכים וכל שכן עם עולם העליון, 

מעלה. ם את התורה, ככל הכתוב ליילהשתלשל השפע כסדרן והלכתן אם לא על ידי האדם המק

  :כי הוא כולל ארבע העולמות

 השפל, 
 והשני של גלגלים, 

 ושל מלאכים, 
  ועולם הנשמות.

וגם התורה כוללת כולם בארבע בחינותיה כמדובר למעלה. שעל ידי כן יתאחדו ויתקשרו 

העולמות ותורק ברכה ושפע מעולם העליון דרך המדרגות. ואלמלא הוא לא היה מבוא אל 

א אל הארץ, ומה גם אל שלש יסודותיה השפלים יותר, הם יסוד המים ורוח והשפע העליון לב

ם ייפשית, הלא כמו שיתעתד האדם לקוועפר. ולשמא ישיבו אמרים אמת כי למה שהבחירה ח

ם ויתעתד לאבדו. על כן בהמשך הכתובים הורה הוא יתברך תועלת אדם אל ייעולם, גם יתק

 הם להעלות ארוכה ומרפא אל הקושי הלז. שפע וקיום העולמות, ולתת טוב טעם לפני

 

לומר הנה בין כולנו הוא כללות העולמות נעשה אדם  נעשה אדם, ,יתברך ,ל ואמר למלאכיוחוה

כלומר מאדמה שהוא החומר מעולם השפל, משותף בצלמינו שלי ושלכם, שכולל עולם העליון 

 (שם רז"לכמו שאמרו שהוא על הנשמה ועולם המלאכים על הרוח, כי גם הם נבראו בצלם, 

הוא על הדומה לנו בצד מה, והוא הנפש מעולם הגלגלים ככל  בדמותנו). וגם בבראשית רבה

ם עולם. כי על ידי כן ימשך כי צלמנו ודמותנו הנזכרים הכוללים ייהכתוב למעלה. וכל זה לק

שלשת העולמות העליונים, אין צריך לומר ירדו וישפיעו עד יסוד האש הקרוב אל הרוחניות, כי 

יר, והוא יסוד האוובעוף השמים הוא יסוד המים אפילו שמתחת לארץ,  ירדו בדגת היםאם גם 

ותר שפל באיכות הוא הרמש הרומש על הארץ. כי אלמלא הוא יסוד הארץ, עד הי ובבהמה וכו'

דוי העולמות העליונים משתלשל עד למטה לארץ, ומה גם יהאדם המקשרן ומאחדן, לא היה ר

 .על רמש האדמה

 

יות וועל ידי זכ .באות כאחת על אדם ילוד אשה, כי אם נפש נפש רוח ונשמהוהנה ידוע כי אין 

אמר כי אז מיד זכה לנשמה ולא בלבד  .נותנין לו נשמה ניתן בו רוח, ואחר הפליגו בשלמות

היא נשמה  בצלמושמרבה האת את חוה.  ויברא אלוהים את האדםהוא, כי אם גם חוה. וזהו 

מאתו יתברך וכל שכן רוח ונפש. ואל תתמה איך גם האשה זכתה לכך מיד, כי הלא לא היה 

אלא שעל שהיו גוף אחד, כי דו  בצלם אלוהים ברא אותו,עיקר הדבר כי אם עליו, כי הנה 

  זכר ונקבה ברא אותם.פרצופין נבראו, נכללה גם היא בדבר, וזהו 

 

 [שלטון האדם בטבע]
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ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת -ַוְיָבֶר� ֹאָתם ֱא�ִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא�ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת כח
  :ָהָאֶרץ-ַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַעל-ּוְבָכלַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים 

הלא כמו שיתעתד האדם להריק שפע טובה, גם יתעתד אף להרע ולאבד עולם,  ושמא תאמרו

כי כאשר היות בו חלק מעולם העליון הוא סיבה להמשיך קדושה מלמעלה, ולחול גם על חלקיו 

מלובש בחומר, גם מעותד  השפלים ולקדש גם את חומרו, ולהיות גדרו על שרפי קדש. גם עודנו

להשפיל חלק קדושתו העליונה ולדמותה אל חומרו התחתון. כי על כן נברא מארבע עולמות, 

להרים גם התחתון לאיכות העליון, או להשפיל העליון על התחתון. והוא מאמרם ז"ל שהזכרנו 

לזה אמר  שנברא מן העליונים ומן התחתונים, שאם יזכה יחיה, ואם יחטא ימות והוא האמור.

 פרו ורבו ומלאו את הארץ,, מה שברכם הוא להם ויאמרעל ידי מה שויברך אותם אלוהים, 

 .הוא וכבשה להם ויאמרומה ש

 

 את הארץ. כבשו, אך בזאת שתהיו צדיקים ותרבותו פרוכי אמר הנני מברך אתכם שת ענייןוה

והוא כי עושי רצונו יתברך הם מושלים בעולם, לשנות הטבעים עושי פלא, כי צדיק מושל ביראת 

, כאילו כל העולם כבוש תחתיו, ככל הכתוב למעלה. הפך הבלתי כשרים שהם אלוהים

 וכבשהמשועבדים תחת העולם אל הטבעים ואל המקרים ואותות השמים כנודע. וזהו אומרו 

אם בחוקותי  ענייןוהוא כ .ה תבורכו, אך בהעוותכם תהפך הברכהכלומר שעל ידי כן שתכבשו

תלכו וכו' ונתתי גשמיכם וכו' ואם לא תשמעו לי וכו'. והוא למה שעל ידי כן יחזיקו בתורה ומוסר 

ראו ייעשה ש אלוהיםעל פסוק (קהלת ג) וה רז"לוכיוצא בזה אמרו  .לא יטו מני אורח לאבד עולם

 .ם למשמרת ליראה מזעמו להשכיל להטיבמלפניו. באופן שזה יהיה לה

 

רדו בו יהיא דגה שבים, הוא לויתן שיורדו בדגת הים וכו' שהוא  :בושיופירש איך יהיה הכ

יונה במעי הדגה. וגם בקצה האחר הוא עוף השמים שהם מלאכים,  ענייןישראל צדיקים, וגם כ

 "עוף יעופףוב"המלאכים כד"א (קהלת י) כי עוף השמים יוליך את הקול. וכן נרמזה יצירת 

אמר  ,כיעקב ששלחם לשליחותו. ואחר אומרו השני קצוות ,, וצדיקים רודים בהםרז"לכמאמר 

, שהוא כי חיות היער כאריות ונמרים ודומיהם, שמוראם ובכל חיהשהוא  ,בינתייםעל מה ש

וחתיתם תהי עליהם. וזה הוראה היותר גדולה שבעולם על היותם מושלים בעולם, כי הלא לא 

על פניו בקדושה וטהרה רבה, כנודע  אלוהיםאתו וצלם  ה'ימשול בחיות ההם, אם לא אשר 

 אלוהיםאתם וצלם  ה'אריותא, כי באשר יוסף בבור נחשים ועקרבים, ודניאל בגובא די  ענייןב

תו על כל חית השדה. וזה הוראה על היות העולם תיפול חיעל פניהם בקדושה ובטהרה, ת

משועבד תחתם. וזה מאמר הכתוב פה וכבשה על ידי כשרון שיהיה העולם כבוש תחתיכם, 

בדגת הים ורדו באופן שתהיה חיתתכם בדגת הים ובעוף השמים. וגם תהיה בחיה כו', וזהו 
שהוא ניכר בארץ ומופת על השאר. ועל כן הוזכרה חיה בפסוק זה מה ובכל חיה הרומשת כו' 

 .שאין כן בקודם
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ָהֵעץ -ָּכל-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ְּפֵני ָכל-ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת כט
  :ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלהֵעץ ֹזֵרַע -ּבֹו ְפִרי-ֲאֶׁשר

כי בהיותו עושה רצונו יתברך, הוא מושל בכל  .ם הדברייואחרי ההתראה הזאת הורה איך ק

ם, כי על שתי ייהוא קטן מהבעלי ח ,בהמה וחיה, כי לחמו המה והם לחם שולחנו. אך בהעוותו

הנה נתתי לכם את ויאמר אלוהים א באומרו ובחינות אלה נברא אחריהם כמו שאמרו ז"ל. וה
והוא בשום לב אל אומרו ויאמר פעם שנית באמצע מאמרו יתברך  כל עשב זורע זרע וכו'.

אליהם, וגם אל מלת הנה, כי היא מיותרת. וגם אין דרכה לשמש אלא בדבר שנזדמן מחדש. 

כי מלבד שלא לן  רז"לאמנם היא על הויה חדשה שנתחדשה משעה לחברתה. והוא כנודע מ

גם מנו שעותיו, ואמרו שעה פלונית צבר עפרו, ובשעה האחרת נעשה גולם, שעה  כבודו עמו,

וה, ובשעה פלונית עבר על ציוויו. נמצא כי ופלונית נזרקה בו נשמה, ובשעה פלונית נצט

 .וה עד שעבר, לא היה כי אם שעה אחתומשנצט

 

והוא כי הנה בפסוק הקודם סיפר הציווי, ובזה שאחריו סיפר מה שהיה מדי  .א אל הענייןוונב

 ה'עברו. ועל כן נאמר ויאמר פעם שנית, כנודע, כי כל מה שכתוב אחר פרשה זו, שיצר אותו 

וקחתו את חוה וחטאתם ועונשם, הכל היה בששי, ונכלל בספור יום ששי מראש ועד סוף. ואמר 

תחדש בעת שחטאת, אני גוזר תרד מטה מטה מהבעל חי, לשון הנה לומר הנה על מה שנ

ם, כי לא ייתחת היותך רודה בהם. והוא כי לא תהיה יתרונך רק על הצומח אך לא על הבעלי ח

לה ידע הוא יתברך אשר יתאכל רק את עשב וכו'. וגם רמז באומרו הנה, שלא נאמר הלא מתח

הוא שם, לומר על מה שנזדמן הנה  יחטא ולמה יאשם, לזה אמר הנה לומר איני דן רק באשר

 כה משפטיך. 

 

 אגרע ערכך מהבעל חי, והוא מאמרם ז"ל  ועוד

ומתפרנסים שלא  ,וניוץ ושועל חניי) מעולם לא ראינו ארי סבל וצבי קד' פ"א(קידושין 

 .פחתי את מזונותייבצער, ואני מתפרנס בצער, אלא אני הוא שחטאתי וק

יחטא, ועל כן הוא יתברך מזמין להם שלא בצער. וזה יאמר כלומר מה שאין כן לבעל חי שלא 

 .ם לא כן רק מאליהםייהנה אתה תאכל את כל עשב זורע זרע שתיגע ותזרע, אך בעלי ח

 

ָהֵעץ -ָּכל-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ְּפֵני ָכל-ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת כט
  :ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה-ֹו ְפִריּב-ֲאֶׁשר

שאצמיח מעצמי עשב, שלא יצטרכו כי  ולכל חית הארץ וכו' את כל ירק עשב לאכלה,כי הנה 

אם לאכלה בלבד בלי צער, הפך בני אדם שיטרחו לזרוע זרע. ועל כן נאמר באדם זורע זרע 

מהיותו כולל הארבע עולמות, לפעמים עולה ם. והוא שכתבנו למעלה כי יימה שאין כן בבעלי ח

 .אל העליונים ולפעמים אל התחתונים כפי מעשיו
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למה מנע ממנו אכילת בשר שהתיר לנח ולבניו. שיתכן כמו שאמרו  או טעם נוסף אל האמור,

) כי ברא הקדוש ברוך הוא את האדם אחר כל בהמה חיה ועוף כמכין לו פ"דז"ל (סנהדרין 

יחטא לומר לו יתוש קדמך, כלומר כי הם טובים ממך. ובזה אחשוב שעל  שולחן לאכול, ושאם

תה מהם לא תאכל כאילו גדלו אתו מנעו מלאוכלם, לומר הנה ערכתי לך שולחן מהם ווכן בהעו

ם אוכלים עשב השדה יילומר כי הבעלי חהנה נתתי לכם וכו', ממך. אך ניחמו על זה באומרו 

הנה נתתי לכם כל ירקות הנזרעות. וזהו אמרו כמנחמו הבלתי עושה זרע ליזרע, אך הוא יא
 את כל עשב זורע זרע כו' אך ולכל חית הארץ כו' כל ירק עשב לאכלה. 

 

קיון מדור יהלא אכל עץ הדעת טוב ורע ובאה בו זוהמת נחש ונגרע, ואיכה יוכל נושמא תאמר 

לבורא עולם  אשר ברא בששת ימי בראשית לבטלה, חלילה אלוהיםדור, ונמצא כל מעשה 

תו יי, ובכלל ראוירא אלוהים את כל אשר עשהיעשה כדבר הזה. על כן אמרה תורתו יתברך 

  :לרבות שני סוגי עתידותאת, כל, ם, ייבויהוא העתיד במעשה בני אדם. וזהו שני ר

 הטבעי אל העולם, 
 אל בני האדם.  ייוהבחיר

 

כי גם שיש באדם מעץ הדעת טוב  כלומר והנה טוב מאד,ועם כל זה אין פחד קלקול כי הלא 

ורע, הנה חלק הטוב הוא מאד מהרע, ויכריע את כף הטוב והזכות. וכל ישראל עתידים לשוב 

לם לעת קץ, או מאליהם או על ידי חבלי משיחנו, ואין פחד שיוחלט וקצתם בכל דור ודור וכ

באחרית הימים, קלקול. והוא מאמרם ז"ל שהוא יתברך הבטיח את ישראל שעל כל פנים ישובו 

כו'. והוא מאמר התיקונים באומרו וחשב מחשבות  ה'או עליך כו' ושבת עד וכד"א והיה כי יב

 ,לבלתי ידח ממנו נדח, והוא כי לעומת שאור שבעיסה שמפאת הרע, יש יתרון בטוב כמדובר

 .דומאשהוא 
 

  :ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהיטֹוב ְמֹאד -ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה-ָּכל-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת לא
ח) שהוא "פ ד (שבת רז"לבה"א הידיעה, אמרו  ששיההכתוב. והנה באומרו  ענייןהנה כתבנו 

על יום הששי לסיון של מתן תורה, שכל מעשה בראשית תלוי ביום ההוא, אם יקבלו התורה 

 מוטב ואם לאו אין עולם. 

 

 מאמרם ז"ל  ענייןואפשר יאמר 

) כי אור שגנז הקדוש ברוך הוא שימש מבקר יום ששי עד מוצאי פי"ב בראשית רבה(

 שבת שהוא ל"ו שעות, ושעל כן לא נאמר ויהי ערב ויהי בקר יום שביעי. 

וזה אפשר גם פה, והוא כי בכל הימים שאומר ויהי בקר יום אחד או יום שני, לא היה נקרא בקר 

י היום נקרא בין הערבים, ומה גם משקיעת החמה עד הלילה, אך כל היום, כי הלא אחר חצ

ויהי בקר פירושו הוא ויהי בקר ונמשך יום אחד, וכן יום שני ושלישי וכו'. אך זה לא כן הוא, אלא 
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בקר, כי לא נשתנה אור בין הערבים שלו מאור הבקר, יום הששי כלומר כולו, כי כל  יום הששי

 .שנסתלק במוצאי שבתכי אין באור ההוא שינוי, עד 

 

כי הנה יום זה היה סיבת קיום כל כללות מעשה בראשית, כי מבין הערבים של ששי או יאמר 

שהתחיל להאיר תוספת שבת, הליץ הארת שבת לאדם שלא ימות בו ביום ויתבטל כל מעשה 

שהה"א היא רמז שאר יום הששי, בראשית. נמצא כי יום ששי הועיל לכל הימים. וזהו אומרו 

החמשה ימים שנכללו בששי הזה, כאילו עכשיו היו ונבראו, שאלמלא זכות יום זה שהגין נתבטלו 

 .תםייהיו עתה כאילו היום נתחדשה הו יששי והחמשהכי ויהי כו' יום הששי, לם. וזהו וכ

שלהיות בריאת אדם בששי בשבילו נברא כל מעשה בראשית. נמצא שיום ששי  או מעין זה

 .לכלול עמו גם החמשה ימיםהששי כולל עצמו וכל שאר החמשה ימים, וזהו אומרו 

 

  ב פרק
 [יום השבת]

  :ְצָבָאם-ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכלא 
 ַוְיַכל ֱא�ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ב

  :ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ִמָּכלַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
 יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו -ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת ג

   :ָּבָרא ֱא�ִהים ַלֲעׂשֹות-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר-ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל
 

   :ְצָבָאם-ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל א
 . השביעי ביום אלוהים ויכל שאומר, שאחריו על חולק יראה זה פסוק הנה

 הכל ואם ,האלוהים אל הדבר חסיימ כך ואחר, מאליו הנכלל כדבר ויכלו אומר פה למה ועוד,

 . מיותרת אלוהים מלת אחד עניין

 וישבות אומר הוא בזה וכן .השביעי ביום וינח' כו עשה ימים ששת כי הוא מלא פסוק כי ועוד,

 . השביעי ביום אלוהים ויכל יאמר ואיך' כו
 מלאכתו על כי ידע לא ומי, פעמים שני עתה גם ומה, מיותר עשה אשר מלאכתו אומרו ועוד

 . ידבר עשה אשר

 היה המן כי שהוא, במן וקדשו במן ברכו) יאפ" שם( ל"רז שאמרו ,ויקדש ויברך אומרו ועוד

 . בזה המן עניין להזכיר צורך מה וקשה, בשבת מן ממטיר היה שלא וקדשו משנה לחם

 . כבר האמור הוא 'כו שבת בו כי אומרו ועוד

 .לעשות ברא ולא עשה הוא כי, מובן ובלתי מיותר הוא לעשות אלוהים ברא אשר אומרו וכן

 

  הקשו: ל"רז הנה אמנם
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 חסר העולם והיה' וכו השמים ויכלו אלא', וכו ימים ששת כי נאמר והרי' כו אלוהים ויכל

 . כ"ע .מנוחה באת שבת באה .מנוחה

 אל לב נשים מאמרם להבין אך. מלאכה המנוחה אין הנה כי כלום מתרץ שאינו יראה והלא

 וינפש ששבת כיון ל"רז שאמרו גם כי. זו היא הנפשה מה, וינפש שבת באומרו הכתוב מאמר

 השביעי ביום וינח באומרו וכן. מקרא של פשוטו זה ואין הוא אסמכתא, יתירה נפש שנסתלקה

 .ושבת או ונח לומר לו היה

 

 כמקרה, םיייתק ולא יפסד, באיכותו רוחניות בחינת מבלי גשמי דבר כל כי ספק אין הנה אמנם

 שהכל למה יתברך הוא שברא מה כל והנה. יפסידנו ממנו נפשו רוחניות שהעדר, ימות כי אנוש

 .יום יום ויפסד ילך אם כי ינוח ולא םיייתק לא, גשמי

 

 ועד, לעולם קדושה שפע נשפע שבת מקדושת כי ידוע הלא כי ,והוא .העניין אל נבוא ובזה

 בלי כגוף חומרית הייתהש למה, הארץ את אלוהים ברא כאשר והנה. לאדם יתירה נפש ממהר

 ושפע נפש בה הקנה ומי. בקיומה תנוח ולא ונפסדת הולכת להיות מעותדת הייתה, נשמה

 וזה. ונפסדת הולכת מלהיותה ולנוח םיילהתק שפע בה הושפע בו כי, השבת הוא םיילהתק

 השפע והיה, שנברא מה בכל קדושה שפע והשפיע שבת באה, מנוחה חסר העולם היה יאמר

. מויילק לעולם נפש והקנה שבת כי וינפש שבת אומרו וזהו, האדם בגוף כנפש לעולם ההוא

 וינח אומרו וזהו. לעולם והעמדה מנוחה הייתה לא זה בלעדי כי, מנוחה באת שבת באה וזהו

 והוא ',וכו ויכל יאמר וזה. לעולם מנוחה הקנה כי ,לשני יוצא הוא כי ונח אמר ולא השביעי ביום

 .רוחני בדבר כן שאין מה גשמי בדבר רק בעצם הייעש לשון יצדק שלא ספק אין כי

 

 גולם היותם שהוא, השבת קודם ומלואו עולם שהוא 'כו השמים ויכולו אמר .העניין אל ונבוא

 של דבר שעשה ולא. אליו חסיימת דבר כלומר, אלוהים שהשלים אלוהים ויכל אך. חומרי

 שאינה מה רק זה ואין. הקודמים בימים עשה כבר אשר מלאכתו אל תשלום עשה אם כי, מעשה

 .מוייהמק רוחניות שפע שהוא יהיעש

 

  ל"רז אמרו והנה
 לו והשיבו, בשבת הגשם ומוריד הרוח משיב הוא ברוך הקדוש איך אחד גוי ששאל

 . בכולו לטלטל היחיד רשות יתברך לפניו שהכל

 להשיב בא ויתכן. ודשאים אילנות צמיחת אל טעם צריך עדייןו, הגשם עניין אל מספיק זה והנה

, בשבת עשה לא ייממש מעשה שהוא מה אם, לומר', כו השביעי ביום וישבות באומרו זה על

 שהוא ,עשה אשר מלאכתו מכל הוא אלוהים וישבותש מה כי לך דע. מארץ דשא מצמיח איך

 .מאליו כן אחרי שהוא במה לא אך, העולם בחידוש מעשה
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  ?בשבת מן המטיר ולא, השבת ליום הששי מיום הכין במן למה כן אם תאמר ושמא

 ראוי היה שלא אינו, במן עשיתי שתראה ומה, בזה קפידה שאין לך אימא לעולם אמר לזה -

 ברכת להורות הוא, מאתמול ניתן השבת שמזון מה כי' וכו ויברךש אלא, בשבת עשותילה

 שלא שמה. שנים נעשה אחד עומר הלוקט שאפילו, משנה לחם נכפל היה שהעומר, השבת

 להפריש הם ללמוד, שבת קדושת ויכירו יבחינו למען עשה כי ,אותו ויקדש כי הוא בשבת המטיר

 . מעלה כלפי לא אך, לחול שבת בין

 

, וכיוצא האדמה צמחב כן אחרי יתברך שעושה למה ,בראשית במעשה הפרש שיש והטעם

 ביום ברא אלוהים אשר מלאכתו מכל הוא שבת שבו מה כלומר' כו שבת בו כי ואמר פירש

 שהיה אלא, בראשון נברא הכל כי למעלה ככתוב, הימים בשאר לעשות כדי אלוהים ראשון

 שהשלשה, יתברך הוא ששבת הוא בלבד בזה, ביומו יום דבר מהבריאה פרט כל ויוצא בדקות

 שהטביע רק, בעצמו הוא לעשות אלוהים ברא שלא במה אך. בששי עשה שבת של דברים

, בשבת מלאכה עושה יתברך אצלו נקרא אינו, טלם ויתנו ימטירו ולשמים להצמיח לארץ טבע

 .רצונו פי ועל בהשגחתו הכל כי גם

 

  :ֱא�ִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים 'הֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ד. 
 א"בה לדרוש) ב"ישם פ( ל"ז הוצרכו כן על כי, מובן ובלתי מיותר הוא בהבראם אומרו הנה

 ובסוף, לארץ שמים מקדים להיובתח '.כו עשות ביום באומרו הכפל וכן. באברהם או בראם

 . לשמים ארץ מקדים הפסוק

 גדולי נחלקו, הארץ מקדים זה ובפסוק, לארץ השמים שמקדים' וכו בראשית שנאמר מה ועל

 בראשית, אלוהיםב החילו אל לב נשים לזה אמנם. לסופו הפסוק מראש למו הוקשה ולא, עולם

  .אלוהים 'ה עשות ביום אומר זה ובפסוק, אלוהים ברא
 

 היה שלא וראה, הדין דתיבמ הזה עולם אולבר במחשבה עלה כי ,זה על ל"רז אמרו והנה

 ולא מעשה שהוא ברא למעלה נאמר שהרי למעלה והקשינו. רחמים דתימ בו שיתף ,םיימתק

 ולא לבריאה חסיימת הרבה בדקות שהיא אלא במחשבה בריאה שיש ופירשנו. מחשבה

 שראה אלא, הדין דתיבמ אלוהים היה וזה, רב בדקות שהוא ברא בראשית אומרו וזהו, למעשה

 מיד כי תהום פני על הרוגז וחשך ובוהו תהו כן ידי על הייתה והארץ הלא כי, מתקיים היה שלא

 ,מרחפת אלוהים ורוח ?ירחף גוזליו על אשר, יתברך הוא עשה מה כן על. העולם את יציף

 רוח כי אלוהים ורוח אומרו כן, דינו ובית הוא שהוא 'הו שנאמר מקום ככל, רחמים שיתוף שהוא

 .בלבד מחשבה ולא היעשי הייתה ואז, רחמים של השם הוא ו"והוי, דינו בית הוא אלוהים

 

 היו שלישי שיום) שם( רבה בראשיתב ל"ז שאמרו כמו ראינו מצאנו הנה .העניין אל ונבוא

 כי נחשב זר כמו והלא. שם כמפורש זה דרך ועל השמים תולדות רביעי ויום, מהארץ תולדות
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 אל אולב יקדימו ראוי היה ולכן, להיתח הפועל אל יצא ראוי היה האיכות וזך דק שהיותר למה

 בכח היו הארץ תולדות אולי לומר אפשר היה ןכ ועל. הארץ מתולדות. השמים תולדות הפועל

 לזה. כן אחרי נתהוו רק בכח אז היו לא השמים תולדות אך, לצאת קדמו כן ועל הראשון מהיום

 השמים של גם כי שהורה ,צבאם וכל והארץ השמים ויכלו ותאמר הקדושה תורתנו באה

 . למקומה הקושיא חזרה באופן, יקראו

 

, והארץ השמים בהבראם היו ואלו אלו ,והארץ השמים תולדות אלה כי איפה דעו אמר ולזה

 של פעולה הייתהש בריאה אל נתייחסו בעת שהוא שבהבראם אלא, בכח התולדות היו שם כי

 הייתה כי, ויהובה קודמים םיהותולדות שמים היו אז, כמדובר אלוהים בשם אז שהיה, מחשבה

 איכותם להיות מיד נתהוו השמים כן ועל, יהיעש ליקרא תיוממש בלתי בדקות מחשבה בריאת

' ה עשות ביום שהוא, יהיעש ונקרא רחמים דתימ ששיתף כן אחרי אך. הארץ מאיכות דק
 כל הלא כי. מהשמים הארץ הפועל אל לצאת כח יותר ניתן אז כי, ושמים ארץ אז אלוהים

 התיקון הורה מיד כן ועל, רחמים הצריכה הארץ על רק, היה השמים למען לא הרחמים שיתוף

 התולדות ענייןל כי אומרו ואחרי. הפועל אל ותולדותיה היא מהרה אולב הארץ אל יותר כח בתת

 שהמטיר עד השלישי ביום הארץ תדשא תולדת הפועל אל יצא לא איך לנו יקשה, קדמה הארץ

 בשלישי הפועל אל מכחה הארץ הוציאה הלא כי לומר' וכו השדה שיח וכל אמר לזה, בששי

. חוצה הארץ פני על שהוא בארץ היו לא עדייןש, בארץ יהיה שטרם אלא, פרי עושה ועץ דשא

 כשאד ובששי. בשלישי הקרקע פתח על עמדו אם כי, החוצה יצמח טרם השדה עשב כל וכן

 . למעלה נתגלו ונברא והשקה הארץ מן עלה

 

 :הכתובים עניין אל ונבוא
 'הֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי לֹא ִהְמִטיר -ְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ה

 :ָהֲאָדָמה-ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת-ֱא�ִהים ַעל
   :ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָּכל-ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת-ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ו
 

 יספיק ולא, הבריאה בעת האדמה להצמיח מטר יצטרך זר דבר יראה הנה '.כו השדה שיח וכל

 '. כו הארץ תדשא באומרו יתברך מאמרו

 אולב האדמה עבודת צריך יתברך מאמרו וכי ,האדמה את לעבוד אין ואדם באומרו קשה ויותר

 . הפועל אל

 את אדם שעבד עד, בעולם פרי עושה ועץ זרע מזריע עשב הדשא היה לא ,כן שאם ועוד,

 כל והוא לחרוש הוצרך ,דשא שיצא הארץ כללות שבכל גם ומה. נחשב זר כמו והלא ,האדמה

 .העולם

) ה פרק( אליעזר רבי פרקי במדרש שאמרו כמו לומר אפשר היה, המטר צורך עניין על והנה

 הם לארץ שמתחת ומים, כחץ היורה זרע כמימי זכרים מים הם למטה היורדים המטר מימי כי
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 הארץ כן ידי ועל .ומתחברים ,םייטפח עולה תהום שאין טפח יורדים העליונים ואין, נקבות מים

 הוציאה ולא, הקרקע פתח על בשלישי עמדו כן ועל. תולדות והוציאה והצמיחה הולידה

 הקשה הארץ תוך למטה המים ולשירדו, ונקבה זכר מכח אוויב הארץ על ימטר עד תולדותיה

 שביימת בלתי האחרון הקושי עדיין אך .האדמה עבודת צריך היה ,התחתונים מים עם להתחבר

 .יפה

 

  :והוא ל,"רז דברי מתוך נלמדות הנחות בשתי הוא הנכון לכן

 ניתרת העיסה אין כאשר כי ענייןה והיה, עולם של חלתו היה אדם כי אמרו הנה כי האחת

 קדש חלקיו מכל הפריש עד מהעולם דבר יתהנה לא כן, ה'ל קדש ממנה חלתה הסיר עד ליאכל

 יסוד בכל וכן, השמים שער נגד אשר כפרתו ממקום המיטב מן העפר מיסוד וזה, ה'ל קצת

 . מהארבעה

 ימטיר עד חלה הפרשת שהוא האדם את לעשות אפשר היה לא כי היא הלא, שנית הנחה ועוד

  ל"ז אומרם והוא. הארץ על

 ברוך הקדוש כן, חלה ומפרשת במים עיסתה המקשקשת כאשה) ד"יפ רבה בראשית(

 . בראו לא המים עם מעפר ונטל הארץ על המטיר עד הוא

 בו היות אחר שהוא ,ממנו ליהנות הקמח ראוי היות עד ממתינים בקמח כאשר כי יהיה ענייןוה

 ליהנות רתָ שיּו החלה הפריש לא ,המטר אחר שהוא ,ממנו ליהנות ראוי העפר היות עד כן, מים

 . החלה ידי על

 

 על כן, ה' את העובד הכהן אותה באכול העיסה מתברכת ההחלָ  זכות ידי על כאשר כי והעניין

 את עובד האדם יקרא כן ועל. כחה ונותנת מתברכת הארץ, ה' את לעבוד אדם הברא ידי

 עדיין השדה שיח וכל הכתוב עניין וזה. ומתברכת מתעבדת האדמה תיוומצו ידי שעל, האדמה

  ',וכו המטיר לא כי הוא והטעם, חוצה הקרקע מפתח יצאו לא כי ,'וכו בארץ היה לא
 

 ידי על כי הוא הלא, מטר בלי מארץ דשא להוציא ה'ל מעצור אין הלא ,בכך ומה תאמר ושמא

 המקשקשת כאשה המים אל צריך כי .הארץ חלת שהוא ,אין ואדם כן על ,המטיר שלא מה

, לעשות שעתיד זכותו ידי על האדמה את לעבוד הוא הלא, האדם אל צורך ומה. במים עיסתה

 יהנה איך כן ואם. עשה תומצו אלו) מא סימן עקב ספרי( ל"ז ואמרו ,לעבדה למטה כאומר

 ,בארץ יהיה טרם שיח כל על אותה המברכת ,חלתה הפריש עד צמחה הארץ ותוציא העולם
 ועל, והשקה' וכו יעלה ואד כן ועל .ה'ל קדש ברכה בה שישלח מה הפריש עד דבר יצא לבל

 .האדמה מן עפר האדם את' וכו וייצר אז ,בעפר מים היות ידי
 

ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש -ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ֱא�ִהים ֶאת 'הַוִּייֶצר  ז
  .ַחָּיה
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 אחד אל והבין לב בשום נזכיר מנהו ושמץ, זה בפסוק הארכנו הנפש מהות בשער הנה

 יעתק ,ממעל אלוה חלק ,רוחני דבר איך :האדם בעיני נחשב זר כמו הלא אשר מהדברים

 את אלוהים ה' וייצר שכתוב המקרא והבין שכל בשום וזה. עכור חומר תוך אל חוצה רשוומש
 ,היו פרצופין דו כי ואמרו ל"רז בו התעוררו, ן"יודי בשני צרייו אומרו הלא כי ',כו ויפח' כו האדם

 . אלה המה מה ודעת טעם ולתור לדרוש ראוי הפשט דרך ועל .כאחת יצירות שתי והן

 נשמת בו ויתן אמר ולא, נפיחה אל הדבר חסיי למה 'כו האדם ויהי' כו באפיו ויפח אומרו ועוד

 . םייח

 מאתו שהוא ,ויפח אומרו אחר כי, הקודם ערך מגרע יהיה כי חיה לנפש האדם ויהי אומרו ועוד

 לנפש כך אחר היה איך ,נופח הוא שבתוכו ממה שנופח מי האומר ן"רמבלה גם ומה .יתברך
  .חיה

 .האדם ויהי ולא ,חיה נפש אדםב ויהי יאמר מהראוי כי ועוד,
 

  שונם:ל ווז) פ"ח( רבה בראשית ל"ז מאמרם אל גם לב נשית ,העניין אל לבוא אמנם

 לפי. הנשמה את בו וזרק ,הרקיע ועד הארץ מן גולם שהעמידו מלמד ,באפיו ויפח

 בכם רוחי ונתתי שנאמר ,בנתינה לבוא לעתיד אבל, מת לפיכך ,בנפיחה הזה שבעולם

 . כ"ע .וחייתם -

 מן היה ואיך. הארץ על מוטל נשמה בו נופחה ולא, גולם העמדתו עניין מה לדעת ראוי והנה

 שנופחה עד ,אורך שנה מאות חמש מהלך נשמה בלא גוף מתקיים היה ואיך. לרקיע עד הארץ

 . נשמה בו

 . נשמה בו ונתן אמר ולא ,וזרק אומרו עניין ומה

 . לנתינה נפיחה בין מה', וכו מת לפיכך בנפיחה הזה שבעולם לפי אומרו ועוד

 .כעתיד ויחיה בנתינה ולא, שימות באופן נפיחה לעשות ככה ה' עשה מה על כן שאם ועוד,

 

 כל עם יתברך הוא כי ,הזוהר מספר נלמד והוא ,כתבנו אדם נעשה בשער הנה אמנם אך

 הזה העולם והוא, חלקו יתן אחד כל כי .אדם נעשה וביניכם ביני ואמר, דיבר שברא העולמות

, להתנועע צורה חיוניות הוא, הנפש בחינת הגלגלים ועולם. מריוהח הגוף הוא חלקו נתן השפל

 א"כד ,בו כיוצא כן אחרי רוח נותן המלאכים ועולם. הוא התנועה עולם כי, בו כיוצא ממנו מורם

 על העולה היא, נשמה נותן העליון מעולם יתברך ומאתו. רוחות מלאכיו עושה) ק"ג תהלים(

 .כולנה

 

 בינו כורת וןוהע אז כי ,העוותה עד, יתברך בו קשורה עודנה ,פה הנפש אובב כי ,הדברים כלל

(יומא  הוא זה וגם. כמאז דבקותו אל שב כי תשובה תקרא כן ועל, בתשובה שובו עד לבינה

 .עדיו ישוב הכבוד מכסא נפרדה מאשר הוא כי .הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה פ"ו)
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, זכוכית בכלי הנופח כאשר כי והוא. לאדם נשמה יתברך בתתו האמורה נפיחה תואר נבין ובזה

 אשר חלק היה באדם נשמה יתברך בתתו כן, הכלי תוך אשר עם דבקה פיו בתוך אשר הרוח

 לנפיחתו זכוכית בכלי ודם בשר נפיחת בין הפרש שיש אלא. יתברך שבו מה עם מקושר באדם

 הכלי שתוך מה בין אשר הקשר יפסק, הכלי לעשות כהתימו ודם בשר נפיחת כי, באדם יתברך

 .לעד עומדת המקשרת נפיחתו שרוח אם כי, כן לא יתברך נפיחתו אך, הוא חומר כי לרוחו

 

  והן:, הנחנו אשר האלה הקדמות שתי ידי על והנה
 והנפש, השפל לעולם אשר יסודות מארבע החומר, עולמות מארבע כלול האדם הן כיא. 

 מעין והנשמה, המלאכים עולם מעין והרוח, הגלגלים עולם הוא הארץ על אשר העולם מבחינת

 . העליון

 קשור ועודנו נתרבה רק ממקורו באדם הניתן נבדל העצם נעתק לא כי והיא השנית וההקדמה

 . כמדובר הנפיחה משל שהוא, ובמקור

 

 הראשונה הקושיא שקטה נחה
 דרך כן כי, יפסק ולא יתרבה רק יעתק לא כי והוא .החומר זה אל נבדל עצם יעתק איך שהיא

. דעת ליודעי כנודע שמה קדושה כותייש נשאר כן אחר גם כי, שכינה בו ששרתה מקום כל

 לה ומצאה, הגלגלים עולם מעין קלה בחינה ראשונה בהדרגה בא כי הוא בחומר שבוייוהת

, השפל עולם יסודות ארבע על הגלגלים עולם ישוב, תכונתם מעין יסודות הארבע על מה מנוח

 צבותיהתי ענייןכ, המלאכים עולם מעין שהוא מה לקבל הכנה הייתה זה רוחניות בו היות ואחר

 . כאמור העליונה הנשמה יתברך נפיחתו הייתה זו הכנה ואחר, הגלגלים עולם על ההווה העולם

 

  :צורות שתי הן ,יצירות שתי שהן ,אלוהים ה' וייצר הכתוב מאמר יהיה וזה

 , הגלגלים עולם מעין נפש בחינת אחת

  .המלאכים עולם רוח מעין שנית
. העולמות שלש בו כלל באופן האדמה מן עפר היותו אחר האדם את צר צורות השתי באלו

 יעתק איך נתמה ולבל. העליונה הנשמה היא חיים נשמת יתברך ידו על באפיו ויפח כך ואחר

 בלתי שהוא יתברך מאתו והיות, המקור עם התקשרות שיורה נפיחה לשון אמר, הגוף אל מאתו

 . בהקדמה הכתוב ככל נפסק

 

 תוהמו ממלאך חירות להם והיה, זוהמתן פסקה כי הראשון אדם מעין היו תורה במתן והנה

 באופן, כמדובר באדם היה וכן, בעגל חטאו כן על כי לחטוא הרע יצר כח להם עדיין אך, כאדם

 כלי ממנו שעושין בצק סתיכפ, העליונה הנשמה לקבל מוכן כלי מהיות אטום אדם שהיה

 עד חוץ לצד חומרו ודוחקין בו ונופחין ,דבר שום לקבל תוכיות משולל אטום שהוא, הזכוכית

 זריקתה ותהי, הנשמה לקבל מוכן כלי מהיות מה בצד אטום היה האדם כן, קבול כלי יעשה
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 נתונה הנשמה כן, לקבל כלי יעשה עד כנופח ואנה אנה ומרחקו החומר כדוחק בנפיחה בתוכו

 יתקדש כי לקבלה מוכן כלי להיות ולהכינו מהחומר להרחיקו ידה על להכשירו האופן בזה בו

  .בקדושתה

 

 אשר בכלי חפץ כנותן נתינה רק יצטרך ולא, לקבלה מוכן כלי האדם יהיה אולב לעתיד אמנם

 ולא. אתו נמצא הרע יצר אין כי, חטא אשר וןוע אסון יקרנו לא כי לעד יחיה כן ועל, קיבול בית לו

 ויתן יאמר כי גם זה כי, שנופח כמי למעלה רשהוש נשאר כי לרמוז נפיחה שאמר לומר רצה

 .מעלה של מההקדמה כנודע, כך היה

 

 [גן עדן]
  :ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר-ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת-ֱא�ִהים ַּגן 'הַוִּיַּטע  ח

 שכרו יתברך הוא שהקדים נהוהכו ותהיה, לאדם מקדם שפירשו יש מקדם באומרו הנה

 וצריך. עולם לבריאת שקדמו דברים משבעה שהוא, לעולם מקדם שהוא אומרים ויש. לבריאתו

 אומרו ועוד. הנותרים בששה כן עשה שלא מה, בתורה זה אותנו אלוהים הודיע למה טעם לתת
 . מיותר יצר אשר

 .מצוות יעשה טרם שכר לתשלום המיוחד עדן בגן הכניסו למה ועוד,

 חיונית לנפש האדם היה הנשמה נפיחת טרם כי, הקודם בפסוק האדם גדר אומרו אחרי אך

 כי ',כו וייצר כאומרו בהם נעשה אשר יתברך כפיו ידי על עפרו נזדכך כי, מאד זך חומרו שהיה

  .האדמה מן עפרמ היותו עם ,עשאו אלוהים ה'ש במה, צורה חומרו נעשה
  .אלה שמותיו בשני יתברך בעצמו אלוהים ה' ויטע הלא כי ,הוא כן כי תדע ואמר ופירש בא

 
 שאילנותיו הגן דרך אשר גן והיא, היה רוחני ואיכות עידון שבמקום בעדן גן והיא שנית ועוד

 . בו שנטועים המקום מאיכות איכותם משובח

 
 מהעולם זך איכותם לעולם שקדמו הדברים שכל, עולם של תויילבר מקדם שהיה שלישית ועוד

 יהיה יסודו מעפר אשר ואיך, ונפש בגוף האדם את שם וישם זה כל ועם, הכבוד וכסא תורה כמו

 נקנה כפיו יציר בעצמו אותו יצר יתברך שהוא למה כלומר יצר אשר הוא אך, בו לבוא מבוא לו

 .קדוש לפניו לומר השרת מלאכי קשוישב גדר עד, מאד עצום ורוחניות קדושה בו

 

 בעיקר לעוררנו יתברך הוא רצה כי היא הלא ,מצווה שום עשות טרם עדן בגן העמידו ואשר

 ידמה, שכר ומקבל ה' את העובד כי, בלבו לחשוב שוגה איש לב על יעלה לבל הוא הלא, גדול

 טרם היה מאשר משתנה איכותו אין המלך את המשרת הנה כי. שכר לו ונותן המלך את לעובד

 אך. עבודתו חלף לו לתתו מלך שרצון אם כי, במקבל דבק אינו ההוא השכר וגם, ישרתהו

 איכותו ומתעלה הולך הוא יעבוד אשר ועבודה עבודה שבכל אם כי, הוא כן לא ה' את העובד
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 תיוובמצו קדשנו אשר אומרנו והוא, אבריו כמספר ותוהמצ כן על כי, קדושה קונה חומרו וגם

 החוצץ טומאה דבר בו המצא ובלתי בהתקדשו כי מזה ונמשך, מתקדשים אנו ותוהמצ ידי שעל

 העושה לומר צריך אין כי, עדן בגן הוא אשר בשורשה נפשו תדבק, בטבע נפשו לשורש בינו

 דבק הוטמא לא אשר מעבירה שנשמר במה רק ה' את עבד לא אשר גם אם כי, עשה ותומצ

 . הוא ה'ב

 

. שכרו והוא ה'ב ונדבק הולך הוא צדק ופועל שהולך מה כל כי, בנפשו דבק הצדיק שכר כי נמצא

 אמרו ולא. גיהינום הרי זכה לא עדן גן הרי זכה באומרם) טפ" רבה בראשית( ל"ז מאמרם וזה

 .בהפכו וההיקש, מאליו כלומר ",עדן גן הרי" אם כי, לו נותנין

 

 מלהשיג לאדם והחומר הגשם שיעצרנו רוחו על יעלה בל .דעת לאדם ללמד והוא ,שני טעם עוד

 גם אם כי, הצדיק חומר בחברת תפסיד שלא הרוחנית הנפש לומר צריך שאין אם כי, האושר

 בהיותו כי, הראשון אדם, האלה קריםיהע לשני ממהר ועד. הנפש בחברת אושר קונה החומר

 אם כי, הגשם יעצרנה ולא ,עדן בגן ודבקה רשהובש דבקה מאליה נפשו הייתה, חטא משולל

 כי, טומאה הפסק בלי טהורה הייתהש למה, ותומצ יעשה טרם עדן בגן ה' נתנו ונפש בגוף

 .עדן בגן אשר רשהובש קשורה נפשו

 

 ונחיה ונזכה, הארץ בכור החומר שבהזדכך, העתיד תכלית מעתה נדע למען ,זה מעין עוד

 להם עושה ה"שהקב אליהו וכמאמר. והותר, שחטא קודם כאדם ה'ב דבקים נהיה, ונפש בגוף

 הגוף יהיה לא כי, ונפש בגוף השרת כמלאכי שיהיו, לאחד םיכנפי ששש כאותן שהוא' כו םיכנפי

 .עליונים אורות בטל אם כי הארץ מן שעלה אד של ומים בעפר שנלוש כאדם

 

ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹו� ַהָּגן ְוֵעץ -ָהֲאָדָמה ָּכל-ֱא�ִהים ִמן 'הַוַּיְצַמח  ט
  :ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע

 
 ופרדסים כגנות ופרחים אילנות עדן בגן יהיוש, נחשב זר כמו הלא אנושי השכל לפי כי אמת הן

 ל"רזל מצינו אך. באמת הוא רוחני תומצו שכר כי לנו גדול עיקר הלא כי, המה בארץ אשר

  - בפיה טרף זית עלה והנה על האומרים, והצדק האמת מקבלי) פנ"ג רבה בראשית(

 כי באצבע שיורו, עדן מגן הזמורה שהוציא ל"רז אמרו נח שנטע בגפן וכן, עדן מגן שהביאתהו

 אך, האלה התורה מקראי אל צורה לתת אפשר היה מאמריהם ולולא. שם יש ממש אילנות

 .חלילה גשמי האושר אין כי הידוע העיקר זה לעומת

 

 [גן עדן בעולמות העליונים]
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 כאשר, דוגמתו זה אשר ממנו למעלה עולם יש, השפל הזה העולם כאשר הנה כי אומר אמנם

 יברא טרם כי שהוא, העולם את ובורא בתורה מביט היה באומרם ל"ז כמאמרם למעלה כתבנו

 דוגמת כן ואחרי. העליון האצילות על פירושו היה הששי יום סוף עד הבריאה סיפור כל העולם

 .העולם את ובורא בתורה מביט וזהו הכתובים פשט והוא, למטה נעשה שלמעלה מה כל

 

 והגבוה גשמי התחתון כי, באיכות ישתוו לא, שלעומתו דוגמת שהאחד גם כי ספק אין והנה

 לעומתו ויש, הזה בעולם עדן גן יש הזה הדרך ועל. הרוחניות תכלית עד באיכות עולה ממנו

 ליודעי עשיה יצירה בריאה אצילות שהם העולמות מספר לפי גבוה מעל וגבוה, הימנו גבוה

 עד זה דרך ועל, הימנו שלמעלה עם התחתון רוחניות גדר איכות דומה אין כי ספק ואין, חן

 עליון ליותר אשר ואורות קדושות מיני וכל מזה זה דוגמת מהיות יבצר לא אמנם. מעלה מעלה

 עד בזה וההיקש, העליון מגדר מה ועביות התלבשות בגדר הימנו למטה באשר משתלשלים

 למלאכי כאשר כן ועל. מעלה מעלה עולה וראשו ארצה מוצב כסולם שהתחתון באופן, התחתון

 מהתלבש, השפל העולם אל בבואם מהם יבצר לא, באמת הם וקדושים םיירוחנ אשר עליון

' כו אנשים שלשה והנה כאומרו, באברהם כאשר, גבר במראה ויתראו הזה העולם מעין מלבוש

 . בלוט וכן

 

 העולם שאיכות אם כי, הלזו בארץ בעודם גם בעצם םיירוחנ מהיותם יבצר לא כי אמת והן

 למה, המה בעצם םיירוחנ הארץ עדן גן אורות שכל גם כי הזה הדבר כן. התלבשות בם מקנה

 המלאכים כמקרה אך. גשם בעלי כאילנות ויראו השפל עולם מעין יתלבשו הזה בעולם שהם

, במקומם עודם כן להם יהי אמנם, יהעצמ רוחניותם מהם יבצר לא שבהתלבשם, יקרם הם גם

 גשמי מלבוש מתלבשים במקומם בהיותם כאשר, חוצה עדן מגן זמורה או ענף יביאו רייצו לו אך

 כאחד יהיה עד, ענף או הבד איכות יתעבה חוצה משם בצאתם כן, מקומם גדר השתנות על

 עדן גן אויר איכות דומה אינו הזה בעולם שהכל גם כי. בעצם םייהגשמ הזה העולם מאילנות

 .דאמר למאן נח וזמורת, היונה של זית וכעלה, העולם שאר אל

 

 כי ,ראשים לארבעה והיה יפרד ומשם' כו להשקות מעדן יוצא ונהר כך אחר אומרו וזהו

 המשקה עדן גן שפע כי גם ומה, המה בארץ אשר כאלה נהר במי אותו המשק שהגן היתכן

 נהרות לארבעה והיה יאמר ראוי היה כי ,ראשים לארבעה והיה אומרו ועוד. הוא מלמעלה אותו

 כי אינם, מעדן היוצא הנהר מימי איכות עדן בגן כי ספק אין הנה אך. למעלה להם אחד וראש

 וזהו, עדן מגן חוץ ויצא באיכות יפרד משם צאתם שאחר אלא, ספק בלי רוחני איכות בעלי אם

 עם מתחברים אין, םייגשמ להיותם המים איכות שמשתנה למה כי, ראשים לארבעה והיה

 מעתה כאילו מחדש ראשים להם נעשים עתה אם כי, להם ראש ליקרא עדן שבגן םהראשי

 . מתחילים
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 העניין אל ונחזור
 והנה. כמדובר ןמלובשי שהם אם כי, בתחתון הנם העליון עדן ותפנוקי אורות מיני כל הנה כי

 התורה ושורש, מעלה מעלה ונשאות רמות אורות רשיוש ג"תרי הן, ותומצ ג"תרי כי ספק אין

 אורות יתפשטו וממנה, ורב עצום כאור אליה תווהמצו, העיקר היא כולן יסתעפו ממנה אשר

 הגדול מן המסתעפים מהאורות מאחד אור המקבל ידמה לא וכאשר, סביבותיה ועבים דקים

, הזה הדבר כן. מאד במאוד ואורו כבודו יהיה גדול כי, לםולכ המאיר עצמו מהגדול המקבל אל

 עם יערך לא אך, בתורה המסתעפות מהאורות באחת לנפשו יאיר והומצ עושה כל הנה כי

 כנגד תורה ותלמוד אמר כן ועל, לםולכ המאיר הגדול באור שמתדבק, ממש בתורה העוסק

, העליון שבעולם העליון בגן ישנן, הגדול התורה אור מלבד הנזכרים אורות ג"התרי והנה. לםוכ

 .יבארצ ודוגמתן, ממנו למטה בשל משתלשלים ודוגמתן

 

 אלא, מצווה כל מעין מין כל המצוות אורות הנם, הארץ עדן בגן אשר אילנות מיני והנה

 בחינת לפי אחד כל, ה' מצוות העושות הנפשות כל בהן ליהנות מספר אין עד יש מין שמכל

 יצמיח, בתורה ועוסק מצוות האדם עשות רוב לפי כי האלה הדברים פי על נמצא. רשהוש

 שפע אור ישפיע, יעשה אשר ותוהמצ ידי על הלא כי. אותם ויעדן הארץ עדן גן אילנות ויפריח

 של עדן גן של אל ומהם, העליון עדן שבגן באורות וישתלשל ותוהמצ רשיוש מאורות מלמעלה

 . העושות הנפשות בהם ליהנות ומתעדנים ומפריחים ומצמיחים, האילנות הם מטה

 עשה ותומצ אלו לעבדה ל"רז ואמרו, ולשמרה לעבדה עדן בגן ויניחהו למטה אומרו וזהו

, ומצמיחה כעובדה הוא עשה ותומצ עשותו ידי על כי אצלי שהוא, תעשה לא ותומצ אלו ולשמרה

 ולשמרה. םיישק מצוותה אל חסיםייהמת עדן עצי לכל די בלי עד העליון מהאור אור משקה כי

 בגן אשר הקדושה אורות כל שומר, תעשה לא ותומצ מעבור שמרישבה, תעשה לא ותומצ אלו

 .טומאה כח הוא זר מלהתערב, נפשו אל חסיםיהמתי

 

 . מיותר הוא האדמה מן אומרו הנה כי ',כו האדמה מן אלוהים ה' ויצמח אומרו וזהו

  עדן לגן מחוץ שהיא האדמה מן עפר א"כד הלזו הארץ על משמעו סתם האדמה מן כי ועוד

 . כפרתו ממקום המוריה מהר שהוא

 . למאכל אם כי למראה האילנות אין הלא כי למאכל וטוב למראה ונחמד אומרו וכן

 יתן מה, באמצע שהוא לומר הוא ואם, מיותר הוא הגן בתוך אומרו ,הגן בתוך החיים ועץ וכן

 . באמצע שהוא להודיע יוסיף ומה

 . הפשט לפי נויעני מה 'כו הדעת ועץ אומרו וכן

 
 מן הוא הלא, מצמיחן יתברך הוא מהיכן אמר, הגן את יתברך הוא נטע כי אומרו אחרי אך

 על כי, ותפריח תצמיח הזאת האדמה מן שהוא ,האדמה מן אלוהים ה' ויצמח וזהו. האדמה
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 ידי על כי כתבנו אשר והוא. ה' עצי וישבעו יצמחו, באדמה האדם שיעשה מצוותו תורה ידי

 של עדן מגן עליהם יורק אשר השפע מאור עדן עצי כל יצמחו, האדם יעשה אשר ה' מצוות

 .מצוותה רשיוש אורות שם אשר, מעלה

 

 הם עדן עצי כל כי שכתבנו מה והוא, למאכל וטוב למראה נחמד עץ כל בהם יש איך וסיפר

 אל הקרובים מצוותה וכל המשפטים אחד, סוגים שני מצוותב יש והנה. מצוותה מיני של אורות

 ועל. בהם יש תינפש הנאה ודאי כי שיודע רק, טעם בהם רואה האדם אין כי חוקים ויש, הדעת
 . נחמד יראה האדם עיני מראה שלכל, למראה נחמד עץ כל אמר האחד הסוג

 . למאכל וטוב אמר החוקים סוג ועל
 

 גזע והיא התורה מסביבות ומתפשטות מסתעפות אורות הן מצוותה כל כי כתבנו אשר ועל

 כי, סביבותיו מצוותה יתר וכל, הגן באמצע התורה היא, הגן בתוך החיים ועץ אמר, לכולם אור

 היותן מפאת םייח וגם, ותענוג אור יש מצווהו מצווה לכל כי למה, םייהח עץ ויקראהו. יהיו ממנה

 וזה, בה למחזיקים היא םייח עץ כי, עצמה מצד םייח היא עצמה התורה אך, בתורה אחוזות

 .'כו םייח מצא מוצאי כי התורה שאומרת הכתוב מאמר

 

 שכח אילן שם גם יש כי, האמור פי על נאמר הפשט פי ועל. רמז יש ורע טוב הדעת עץב והנה

 ופוגם טומאה בו ומשפיע צוניותיבח כח נותן בו והאוחז, טמא צונייח כח עם מעורב וטוב קדושה

 . יעשה אשר הרע מעשה ידי על הקדושה את

 

 [השופט בשכלו את הטוב והרע]
 לפי לדעת לבו בשרירות ההולך אל אחשוב, ורע טוב עץ אמר ולא ,ורע טוב הדעת עץ ומאומרו

 מן והרחיקנו הטוב את לנו הורה אשר שבשמים אביו על יסמוך ולא, הרע ואת הטוב את שכלו

 שיבור ישרה הדרך, זה בפסוק הקדושה תורתנו לנו רמזה וזה. אצלנו הדבר יושג שלא גם, הרע

 היא כי, יחיה ובאמונתו משה לנו והיצ ותורה, ה' מצוותב לבו בטוהר שידבק הוא הלא, האדם לו

 החקירות ידי על והבין שכל בשום ואחקורה אחפשה לומר לבו יפנה ולא. באמת אמת תורת

 ילדי אמונות פסולת מתוך האמת דת אוכל ואבור, אשקלה שכלי ובמאזני והרע הטוב לדעת

 . נכרים

 

 והיא שכלית החקירה הפילה חללים רבים כי, שאולה אבל וירד נפשו למות יערה כזה איש והנה

 אדם בינת תשיג הדרך איזו כי, שכלו פני זו חכמה אל בשומו יחיה מי אוי כי, צוניתיח החכמה

 ואומרים, חומר משוללי אלוהים מלאכי ישיגוהו לא אשר דרחמנא כבשי, אדמה מחרשי חרש

 ובתבונתו ארץ יסד ומאיכות נפרדת הבלתי בחכמתו אשר עולם דושיח ואיך. מלכותו כבוד איה

 ובתורתו ה' מצוותב יעסוק כי לגבר וטוב. דמה להבל האדמה איש שכל ישיגנו ,שמים נטה
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 נחמד עץ כל' כו ויצמח הכתוב מאמר וזה. שכלו לפי והרע הטוב לדעת לבו ישית ולא, לתומו
 חמדת לך הנה כלומר, התורה היא םייהח ועץ וגם .שכתבנו מצוות סוגי שני שהם' כו למראה

 . עוד לך ומה בהנאה מאכל וטוב מראה

 

 לברור, ורע טוב לדעת שמתעסק איש ידי על הצומח שהוא, ורע טוב הדעת עץ זה לעומת והנה

 תאכל הזה בעולם אכול הגן עץ מכל, אדם את יתברך הזהירו זה ועל. חקירתו פי על בשכלו

 לא 'כו הדעת מעץ אך אמר זה ועל. במעשה תאכל ונהווכ במחשבה אכול או, הבא בעולם
 המפתה השטן כח חלקת שם כי, בשלום לצאת תדע ולא תטעה הלא כי, במחשבה אפילו תאכל

 בעולם תמות הזה בעולם מות ממנו אכלך ביום כי וזהו, שאולה אבלים עם ראשי ויתא, ספון

 לולא, ומת הציץ כי לו היה וכן. ההוא החרם מן מאומה בידך מהדבק ממך יבצר לא כי, הבא

 .ולדויוה ביום ותוהמ יום היה עליו הגין שבת

 

 חוה כי) פי"ט רבה בראשית( אמרו וכן .היה מין הראשון אדם) פ"ד סנהדרין( ל"ז מאמרם וזה

 ונתבלבלה שנשתכר עד, החקירה תמצית עד הדברים סחטה כי הוא כי, והשקתו ענבים סחטה

 אחד בקרן קרבן הקריב, עוותתו לתקן בתשובה בשובו כן ועל. ונפגע שהציץ כמי לו וקרה, דעתו

 ושב לתקן בבואו כן על, ו"ח שקוצץ כמי מין ונעשה אחדות בשלילת שפגם למה כי והוא, במצחו

 כמפורש המלכות אל משל הקרן כי והוא, אחדות על המורה קרבן הביא, חודייה אמונת אל

 .ההוא במאמר אחרת דרך למעלה לנו ועוד. הוא אחד המלכות כי בשובו והודה, דניאל בחלומות

 

 באומרו) ה משלי( אצלנו ככתוב בחכמתו שלמה הזהיר, ההיא צוניתיח החכמה מכל שמריה ועל

 כי תתפתה הלא כי, הזרה של המחקר בחכמת תתפתה ואל פן שמריה לומר, כו' תטופנה נפת

, נופת כאוכל יקרך כי הלב על ויעלה, דבש הנוטף כנופת שכליות בחקירות אמריה מתק תראה

 דבר איזה מתוכה בידך ידבק תחשוב וכן. דבקות בעלת והושע בתוכו ימצא דבשו אכלו שמדי

 ידבק ממשות דבר בו שאין חכה משמן וחלק אם כי, מתדבק דבר תמצא ולא, בו שתדבק ייממש

 . בך

 

 גדול כי, חלקו שמן באלה כי, ימוט בל שאול את לתמוך מספיקין אלו בתולדות אמיןמה ןועו

 יהיו פן אני ירא הלא כי, רבה רעתך כי וראה. בשבילם םיילהתק יצטרך שאול וכל מנשוא נםועו

 היא איזו לדעת שכלך בפלס לפלס אוותב, הזרה וכפירת ה' תורת, בעיניך שקולים הדברים שני

 גדולה רעה לך ואין, אמת היא איזה תפלס פן התורה היא םייח אורח וזהו, זו או זו או, האמת

 נעו הנה כי תעשה מה אך, והחרשתי האמת להכריע דעת לך והיה יתן ומי, חלילה מזו

 לצד להכריע תדע שלא נמצא, הענייני עמקי על לעמוד אנושי לשכל מבוא אין כי, מעגלותיה

 במקומו אצלנו כמפורש' כו בנים ועתה לכן. ותאבד הזרה אל תטה או נבוך שאריות האמת

 .ד"בס
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 העניין אל ונחזור

 ענבים סחטה רק כן עשה ולא. יאבד פן החקירה אחר ילך בל האדם את תורה הזהירה כי

 האומר דעת יהיה וזה, לו ונתנה שכלה חקירת פי על הדברים סחטה כי, פירשנו כאשר לו ונתנה

 . היה גפן

 ויש, אתרוג אומרים ויש, הייתה תאנה אומרים יש), דף מ' ברכות( אחרות דעות גם יש והנה

 טהיח והאומר. בלבד חטא שבלבו דעתו ללב הדומה אתרוג שהאומר אפשר. טהיח יםאומר

 שתי שבין חיתוך מעין לארכה חיתוך מעין לה שיש טהילח ודומה, בשפתיו חטא שגם הוא

 ונמשל. ל"ז שאמרו כמו בערלתו שמשך והוא, חטא במעשה שגם הוא תאנה והאומר. םיהשפתי

 ) פ' מ"ו( מילה פרשת רבה בבראשית באברהם ל"ז שאמרו כמו לתאנה

 אין אתה כך, עוקצה אלא פסולת בה אין תאנה מה הוא ברוך הקדוש לו אמר יודן ר"א

 .'כו הערלה אלא פסולת בך

 .התאנה אל הערלה משל משלו הנה

 

 [פירוש סמלי לנהרות היוצאים מעדן]
  :ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים-ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת י

  :ָׁשם ַהָּזָהב-ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר-ִּפיׁשֹון הּוא ַהֹּסֵבב ֵאת ָּכלֵׁשם ָהֶאָחד  יא
  :ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָׁשם ַהְּבֹדַלח ְוֶאֶבן ַהֹּׁשַהם יב
  :ֶאֶרץ ּכּוׁש-ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּגיחֹון הּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל-ְוֵׁשם יג
  :ל הּוא ַהֹהֵל� ִקְדַמת ַאּׁשּור ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרתְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדקֶ  יד
 

 ארבעה כי) פט"ז רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה. פשטו לפי כתבנו הנה '.כו מעדן יוצא ונהר

  :גליות ארבעה אלו ראשים

 '. כו פרשיו ופשו שם על בבל, מלך זה פישון האחד שם

  .מדי הוא גיחון
 . בגזירותיה וקלה חדה הייתהש ,יון הוא חידקל

 . לפניו והצירה שהפרה אדום, הוא פרת הוא והרביעי

 

 םיילק השפע ונהר, הפסוק רמז יהיה לדבריהם ואפשר. יותוהמלכ אל חסיי פה נראה אין והנה

 עדינו הוא א"כד והוא, הנזכר םייהח עץ של תורה דברי על המתעדן הוא, מעדן יוצא העולם

 יוצא השפע נהר כי ואמר. תורה דברי על מתעדן שהיה עדינו שנקרא דוד על ל"ז ופירשו, העצני

 ירד דודי על) 'ו שיר( ל"ז שאמרו כמו ,ישראל אלו הגן את להשקות, תורה דברי על מהמתעדן

 . לגנו
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 לארבעה והיה אז, תורה ביטול וןוע שהוא, התורה מן העם שיתפרד יפרד ומשם כאשר אמנם
. התורה ביטול על אלא גלו שלא) מדרש רבה איכה( ל"ז שאמרו כמו, יותוגל ארבעה הם ראשים

 ביטול על ויתר ולא דמים שפיכות ועל עריות גילוי ועל זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש שויתר

 .תורה

 

 שפע להוריד תורה דברי על המתעדן הוא ,מעדן יוצא ונהר שרמז לומר לנו אפשר עוד

 גם כי איש יאמר ואל. ידו על מתברכים עדן עצי כל כי, הנזכר הגן הוא, הגן את ולהשקות

 עדן מהגן שהוא משם הלא כי, הוא כן לא כי, בתורה לידבק יוכל העולם ענייני אחר בהמשכו

  :ראשים מארבע לאחד שהוא ,ראשים לארבעה יהיה אם יפרד הנזכר

 

 שם אשר מקום עד להעשיר' וכו סובב הסובב האיש הוא ומרבה שפושה פישון הוא האחד
 לטוב שמוציאו', כו טוב ההיא הארץ זהב כאשר כי אמת הן והנה .הממון אחר שלהוט ,הזהב

 וישא, הבדולח כעין בשחקים הוא ובהיר, לו להאיר צדקו לפניו ילך אז, בה וכיוצא צדקה לעשות

 .כנודע להן המסוגל כשוהם קונו לפני חן

 
 לשון מבטן גוחי אתה כי) ב"כ תהלים( מלשון גיחון ונקרא, הכבוד אחר הרודף הוא והשני

 הכבוד אחר הלהוט דרך והנה. מהעולם האדם את שמוציאים מהדברים אחד הכבוד כי, הוצאה

 מוצא שמשם, כוש ארץ כל את הסובב הוא כן ועל, לפניו ולרוץ לשרתו עבדים לו להרבות

 .כנודע העבדים

 
, קלים בחידודין רק התורה בחכמת ולא, בחכמתו רק וכבודו בעשרו יתהלל לא אשר והשלישי

 ההולך הוא רק, השכל מן איכותה למעלה אשר התורה בחידודי חפץ ואינו, קל חד חדקל וזהו
 יביט אשר צוניותיח חכמות כן, אשורנו ומגבעות א"כד, עיניו מראה לעומת שהוא אשור קדמת

 . בו נפשו ויאבד הקל שכלו בעין בם

 
 . ולרבות לפרות שטוף והוא, גופניות ותותא קדמת ההולך הוא פרת הוא והרביעי

 ישא כי לגבר טוב לכן, ויתרחק יפרד ל"הנ עדן הגן הוא משם אלו ראשים ארבעה כל כי ואמר

 .הבא ובעולם הזה בעולם לו טיבייו, בזרה ויגעל, תורה עול

 

 : ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה-ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-ֱא�ִהים ֶאת 'הַוִּיַּקח  טו
 לומר אפשר היה והנה'. כו ויקח ואומר חוזר ולמה ',כו האדם את שם וישם אמר למעלה הנה

 אלוהים ה' נטע אשר אומרו אחרי אך, בגן ולא שם הנזכר בעדן הוא שם וישם למעלה אומרו כי

 האיכות גדול הוא עדן הסברא לפי הלא כי יתכן לא אך. בגן ויניחהו מעדן אותו ויקח אז' כו גן

 .כן אחרי ויורידהו להיתח יכניסהו ואיך, מהגן
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 חיבתו נא ראו ואמר הקדים', כו עליו ויצו בפסוק מצוות לו ווהיצ איך להודיע יתברך בבואו אמנם

 כי זה ואין. עדן בגן הכניסו הציווי קודם גם אם כי, מצווה עשות קודם לומר צריך אין כי, יתברך

 היה, אלוהים עם ה' שיתוף היות כי ,ה' אלוהים ויקח וזהו, רחמים דתימ שיתוף ידי על אם

 '.כו עליו ויצו כך ואחר'. כו ויניחהו שלקחו סיבה
 

 ויקח כי אמר, הנפש מצד אם כי עדן בגן יונח ראוי היה לא הגוף מצד הנה כי זה דרך על ויתכן
 את, הגוף על האדם ואומרו, הנפש את האת שמרבה האדם את, ודין רחמים שהם אלוהים ה'

 כדאי שהיה, זך חומרו היות בפסוק עוד והורה '.כו ויניחהו, בדין הנפש ואת, רחמים בשם הגוף

 או, בו אחיזה יתברך לו אין בעצם גשמי דבר כי, איכותו דקות מצד שהוא יתברך בידו ילקחהל

 ה' ויקח וזהו, ונפש בגוף עדן בגן להיות ראוי שיהא הרבה זך שיהא לקיחה ידי על יותר שזיככו
 ,ולשמרה לעבדה ואומרו '.כו ויניחהו ונפש בגוף האדם את ,מלאך ידי על ולא בעצמו אלוהים

 שהוא ופירשנו, תעשה לא מצוות אלו ולשמרה עשה מצוות אלו לעבדה ל"רז מאמר כתבנו הנה

 מעבור שמריה ידי ועל, ומצמיחן עדן עצי את ומשקה עליון שפע יורד עשה מצוות ידי על כי

 .נפשו אל חסתייהמת בבחינה בגן הטומאה כח הוא זר מלהתערב שומרה תעשה לא מצוות

 

  :ַהָּגן ָאֹכל ּתֹאֵכל-ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ-ֱא�ִהים ַעל 'הַוְיַצו  טז
  :ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל� ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּותּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל  יז
 

) דף נ"ח סנהדרין( ל"רז והנה. לזולת לאמר צודק בלתי הוא, לאמר אומרו הנה '.כו ה' ויצו

  מצוות: שבע לו והיצ פה כי פירשו

 . צו אחרי הלך הואיל כי א"כד ,זרה עבודה זו - ויצו

 . השם ברכת זו - ה'
 . תקלל לא אלוהים שנאמר הדינין, אלו - אלוהים

 '. כו האדם דם שופך שנאמר דמים, שפיכת זו - האדם על

 '. כו מאתו והלכה אשתו את איש ישלח הן שנאמר עריות, אלו -לאמר 

  .הגזל זה -הגן  עץ מכל
 '.כו החי מן אבר זה -תאכל  אכל

 

  :ַהָּגן ָאֹכל ּתֹאֵכל-ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ-ֱא�ִהים ַעל 'הַוְיַצו  טז
 אך, עוברה על ונענשה אזהרה לחוה מצינו שלא היה מה לב בשום ,יאמר הפשט דרך ועל

 על ויצו יאמר וזהו, יתברך משמו האשה את יזהיר והויצ, האדם את לצוות הוצרך מעת כי יהיה
 וזהו להזהירה שליח עשאו מעתה כי, לו יתן אשר לאשה לאמר והויצ וגם, עצמו על האדם

 .ד"בס למעלה פירשנו 'כו ומעץ' כו עץ מכל ואומרו. לאמר אומרו
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  :ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל� ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות יז
 משורש שנשתלשל התורה אור םייהח עץ הם, הארץ עדן גן שאילנות כתבנו הנה כי ,אפשר עוד

 ורע טוב הדעת ועץ. למעלה כמדובר מצוות יתר אורות הם אילנות יתר וכל, העליון התורה

 ואמר. ההוא האילן ומצמיח כח מוסיף מעבירה והנהנה, בקדושה ומתאחז הדבק צונייח כח הוא

 בעולם תאכל שגם תזכה, הזה בעולם ממנו ותהנה ובאכלך, אכול הגן עץ מכל יתברך הוא לו

 הזה בעולם מות שהוא, תמות שם גם' כו ועץ אך. הלזו הארץ עדן מהגן למעלה אשר הבא

 .הבא בעולם תמות

 

 אל נמשך שהוא מצוותו תורה בדשן ותתענג תתבודד כי, הגן עץ כל מקדושת תהנה אם ,או

 כי ורע מטוב תהנה אם אך. תאכל אכל וזהו ממך דיפסי ולא תמיד תאכל כי לך ימשך, אכילה

 .עוד לאכול תוסיף שלא תמות מות, מהרע ותהנה עבירה תעשה טובים מעשים בכל

 

 אכל הגן עץ מכל יאמר אך .ורע טוב הדעת עץ על פעמים זה ממנו אומרו אל לב בשום ,או

 .לאדם טובים מצווהו תורה התפשטות סעיפי כל כי, מבדיו או מעלהו או מפרי בין תאכל

 

 האכילה כאשר לומר, 'כו ממנו אכלך ביום כי שממנו מה מכל תאכל לא 'כו הדעת ומעץ אך

, ממנו היא המיתה אם כי מהעץ נמשך בלתי דבר העונש שאין, ממנו היא המיתה כן ממנו היא

 הטומאה כח כי, כנודע תמיתך עד בך כרוכה הטומאה תהיה כי, תמות שמות מה הוא ממנו כי

 .מטמא המת כן ועל בחוטא הדבקה היא

 

  :ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה-ֱא�ִהים לֹא 'הַוּיֹאֶמר  יח
 קצף ולמה, במין קיום להיות לא אם לאיש אשה ה' ברא מה תחת איש יאמר מקום היה הנה

 ה' ויאמר כי לך דע אמר לזה. םיינצח םייבח מלבחור נמנע היה כמעט והלא האדם על ה'
 היות טוב לא הנה, וימות יחטא ובין לעולם וחי זך ישאר ובין, פשיתוח הבחירה הנה אלוהים

 שמה באופן. יפגום לבטלה זרע ויוציא יהרהר ואם, בו הרע יצר מציאות הלא כי, לבדו האדם

 עיקר הוא שהאדם אחר כי, יהיה טוב לא ,טוב והנה עשה אשר כל את אלוהים וירא שאמרתי

, הוא שיהיה מה לעומת כלומר ,כנגדו עזרה ויהיה עזר לו אעשה כן על. טומאה הארץ ימלא

 יתעכר ואם, בהם ויתפאר ויעזר, קדושה כחות יוליד עמה שישתמש מה בקדושתו ישאר הוא אם

 כמו הרוס הוא זרע בלא המת כי, כנודע לו עזר שהיא, במין םייק להיות עזר לו תהיה, בהעוותו

 .ל"ז שאמרו
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 בננו שמגדלות נוייד אמר האשה על כי) ג"סדף  יבמות( ה"ע אייח' ר מאמר ייןענ יאמר או

 לבדו האדם היות טוב לא, אלוהים אמר אלה שתי הן כי ואפשר, החטא מן אותנו ומצילות

 .בניו את לגדל כנגדו עזר לו אעשה וגם, הרהור ידי על החטא מן לינצל שהוא

 

ָהָאָדם ִלְראֹות -עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוָּיֵבא ֶאל-ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל-ָהֲאָדָמה ָּכל-ֱא�ִהים ִמן 'הַוִּיֶצר  יט
  :לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו-לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא-ִּיְקָרא-ַמה

ָמָצא ֵעֶזר -ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוְלָאָדם לֹא ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל-ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל כ
  :ְּכֶנְגּדֹו

 
 האדם אל הביאם למה לב לשים ראוי '.כו האדם אל ויבא' כו האדמה מן אלוהים ה' ויצר

 . שמות להן שיקרא

 שיראו למלאכים הוא ברוך הקדוש שאמר) ז"יפ רבה בראשית( ל"רז שאמרו אלא עוד ולא

 וכן. מעלה ממלאכי שנעלם היה זה ומה, הוא אלא שמות להן לקרא ישכילו לא הם כי, חכמתו

 . שמו ויתעלה יתברך ה"להקב גם שם שקרא אמרו

  :מאמרם שוןלה וז

 להם אמר, טיבו מה השרת מלאכי לו אמרו אדם נעשה הוא ברוך הקדוש כשאמר

 היו ולא שמו מה זה להם אמר' כו הבהמה את לפניהם הביא, משלכם מרובה חכמתו

 ואני', כו שמך מה ואתה' כו שור זה לו אמר שמו מה לו אמר, אדם לפני העבירן, יודעין

 ה' אני הדא הוא דכתיב., בריותיך לכל אדון שאתה ה' ליקרא נאה לך לו אמר שמי מה

 . כ"ע .הראשון אדם שקראני שמי הוא, שמי הוא

 

 . בזה נסהו למה לדעת וראוי

 . לעליונים ולא' כו הבהמה לכל כאומרו םייח לבעלי שם שקרא אלא בכתוב אין כי ועוד,

 . הראשון אדם שקראו שם שהוא שמי הוא ה' אני באומרו לפרש הכריחן מי ועוד,

 איך כן ואם, שקראני שמי הוא אמר ועליו, יהוההו שם הוא ההוא שבפסוק השם הלא כי ועוד,

 . אדנות בשם אלא צודק זה טעם אין הלא כי, בריותיו לכל אדון שהוא ואמר טעם נתן

 נפש אומרו הנה כי ,שמו הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל באומרו לב לשים ראוי ועוד,
 .הבנה ומשולל מיותר הוא חיה

 

 ,הוא חומר כי', כו תזכרנו כי אנוש מה ואומרים מקטרגים היו שהמלאכים למה הנה אמנם
 מאתו שפע טובים ומעשים בחכמה להשפיע, עליונים העולמות אל וישיג שלמות יקנה ואיך

, יתברך הוא עשה מה כן על. קורץ שמחומר אחר עולם םיילק העולמות דרך משתלשל יתברך

, העולמות דרך למטה מלמעלה השפע ולשלשל העולמות לקשר כמוהו אין כי איפה דעו אמר

 , העולמות כל כולל הוא הלא כי
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 , השפל מעולם חומרו

 , התנועה בעלי הגלגלים מעולם להתנועע נפשו חיוניות

 , רוחות מלאכיו עושה א"כד ,המלאכים מעולם הרוח

 , אדם נעשה מאמר על כמפורש העליון מעולם נשמה
. ל"רז אמרו כן, בו חלק יתן אחד כל כי, אדם נעשה וביניכם ביני העולמות לכל אלוהים אמר כי

 בעולם רושם עושה ומעשה ודבור במחשבה גם ומה ה' את בעבדו, הכל כולל להיותו כן ועל

 עד העולמות דרך ומשלשלו, שבו העליונה הנשמה משם אשר מלמעלה שפע ומריק העליון

 כל הכלולים חלקיו שבכל למה, מיםייומתק מתקשרים כן ידי ועל, המעשה עולם לארץ למטה

 אחד בעולם רק חלק להם שאין ל"ז מרםוכא במלאכים זה כח שאין מה. ה' את עבד עולמות

 .בלבד

 

 מלהשיג הגשם יעצרנו, מאדמה קורץ שהאדם למה כי ,ולומר לחלוק להם מקום היה והנה

 הדברים אל יטה ואם, יתברך מאתו להשפיע כדי יתברך וענייני ולדעת העליונים הדברים

 .בו להשפיע השפל עולם כח בו יהיה איך, נשמתו מפאת העליונים

 

 בעצם ועולם עולם כל אל הנוגע יחס מהשיג יבלבלוהו מזה זה םייההפכ חלקיו כי הדברים כלל

 םייח הבעלי לפניהם הביא יתברך הוא עשה מה כן על. בו המה ומנגדים רבים כי, עצמו מצד

 עצרם כי, באיכותם ולהשכיל גשם בבעלי עיניהם מראות טח כי. שמות להם לקרא השכילו ולא

 ממרום ולשלשל להשפיע מקום היה ידם על לא כי יכירו באופן. בו חלק להם אין אשר הגשם

, בו היושבים תכונת עד אולב השכילו לא כן על כי, בו כותייש להם אין כי, השפל בעולם שפע

 .איכותו בחינת לפי מין לכל שם אולקר

 

 הבעלי, הקצוות שני בפרט, שבעולמות הבריות חלקי כל את האדם בפני העבירם כך ואחר

 להשיג לו שיג וכי כח כי, העולמות מכל למעלה אשר יתברך ושמו, התחתונה הלזו שבארץ םייח

 כולל להיותו רק, לו זה ואין. ואיכותו טבעו לפי אחד לכל שמות למו לשום, נםיעני איכות כל טבע

 העולמות אלוהי ה' עד העולמות שאר וטבע איכות מלהשיג הגשם יעצרנו שלא וגם, העולמות כל

 הבעלי איכות מלידע העליונה הנשמה תעצרנו לא וגם, שם יקרא יתברך לו גם כן על כי, לםוכ

 למטה מה איכות ולא, מהם למעלה מה משיגים הבלתי למלאכים כן שאין מה. השפלים םייח

 .לםוכ העולמות כל םיימק הוא, לאדם זה כח היות ידי ועל. מהם

 

 החומר יעכבנו, עתה זה כחמרנו עכור היה, יחטא טרם שהוא ההיא בעת האדם חומר אם והנה

 לא כן על, הרוחניות אל קרוב חיות ובעל זך חומרו אף היה אז אך, בריה כל טבע איכות מהשיג

 האדם כי והוא ',כו חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל הכתוב מאמר וזה. דבר ממנו נעלם
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 הדרכים לאחד הכתוב ענייןש שם שפירשנו וכמו חיה, לנפש האדם ויהי כאומרו חיה נפש נקרא

  .חיים נשמת באפיו ויפח

 

 הוא ה' אני ל"הנ מהפסוק שם קרא יתברך לו גם כי שם) בראשית רבהל ("רז דרשו אשר והנה

 באומרו וכן. להם יקרא מה לומר לו שהיה לו יקרא מה לראות אומרו להם הוקשה יתכן, שמי

 ה' אל שחוזר פירשו כן על '.כו אשר וכל אומרו יתור וגם. להם אמר ולא לו יקרא אשר וכל

 זה ועל, יתברך לו יקרא מה לראות כיוון כן גם, םייח הבעלי את יתברך הבאתו שזולת הנזכר

 יתברך שמו הוא להיות האמיתות השיג, מאדמה שהוא האדם יתברך לו יקרא אשר וכל אמר

 ויקרא אמר םייח הבעלי דבר על כך ואחר. באמת לו יקרא אשר שמו הוא אומרו וזהו, האמתי
 הושו גזירה דרך אל ל"רז כוונו, לו יקרא אשר אומרו זולת וגם. 'כו הבהמה לכל שמות האדם

 שגם מלמד, שמי הוא ה' אני שם ונאמר ,שמו הוא כאן נאמר כי והוא. במדרשות לבקי כמנהגם

 .שם קרא יתברך לו

 

 
  :ָהָאָדם ַוִּייָׁשן ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה-ֱא�ִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל 'הַוַּיֵּפל  כא
  : ָהָאָדם-ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָלַקח ִמן-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ֱא�ִהים ֶאת 'הַוִּיֶבן  כב

 כאשר האדמה מן עפר בראה ולא, ככה ה' עשה למה לב לשים ראוי הנה '.כו אלוהים ה' ויפל

 . האדם את יצר

, בראם ונקבה זכר אומר אחד פסוק :אבהו' ר הקשה) פ"ח בראשית רבה( במדרש והנה

  ?!האדם את אלוהים ה' ויברא אומר אחד ופסוק

 . אחד אלא ברא לא כך ואחר, שנים אולבר במחשבה עלה בתחילה אלא -

  ?כמחשבתו עשה לא למה :הקושי כפליו בזה והנה

 . בלבד מחשבה הייתה ואיך, שבראם מעיד שהכתוב ועוד,

 .אחד אלא נבראו שלא נאמר ואיך, אדם שמם את שקרא אומרו וגם

 

 אך. האדמה מן עפר ונקבה זכר גופים שני אולבר במחשבה עלה יתברך לפניו כי יתכן אמנם

 הנקבה שנבראת עתה אפילו כי, יפה עולה זיווגם יהיה ולא האשה ובין בינו פירוד יהיה כי ראה

 לא כן על, בפירוד נבראים היו מראשיתם אם גם ומה, סוף ים כקריעת לזווגם קשה ממש ממנו

 ל"רזל לומר צריך ואין .אחד אלא אם כי ,אדם את אלא ברא לא אמר ולא. אחד אלא ברא

 בפרצופה הנקבה ונפש בפרצופו הזכר נפש הייתהש ,נבראו פרצופין-שדו) א"סדף  ברכות(

 בשני עתידות שהיו הנפשות שתי כי יהיה, הכתוב כפשט נאמר אם אף אם כי, אחד גוף ושניהם

 .דעתנו כפי ממנו שנבראת בצלע הנקבה ושל בגוף הזכר של, אחד בגוף היו העפר מן גופים
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 שהיא אלא, ופועלת רושם עושה יתברך מחשבתו כי ספק אין כי ,והוא .העניין אל נבוא ובזה

 מהעפר עצמו בפני בגוף נפש כל ,שנים אולבר מחשבתו עלה כן ועל, בדקות והויה פעולה

 אחד כל נפש, המחשבה ידי על רב בדקות ממש בראם כי ,בראם ונקבה זכר אמר. שצבר

 וזהו. אדם קרא שניהם את כן על ,עצום קירוב להם שיהיה שכדי אלא .שצבר מהעפר בחלק

 מצד כי שהוא, אחדות להם יהיה ,אחד בשם שכללם ,דבור ידי שעל כדי ,אדם שמם את ויקרא

 ויהיה, והוש איננו זה שגם שראה אחר כן ועל. ונשמתם ברוחם מתאחדים יהיו זוגו בת היותה

 אומרו וזהו. כאחד שניהם את כן גם בפועל כלל כן על, ביניהם אהבה תתקשר ולא פירוד בהם

 ברא כאשר, שנים היו בדקות במחשבה בריאתם ידי שעל גם כי והוא, אחד אלא ברא לא

 אחר שלקח ההוא בצלע בכח נפשה הייתה כי באדם אותה כלל כי. אחד אלא ברא לא במעשה

  .כך

 

  : ָהָאָדם-ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָלַקח ִמן-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ֱא�ִהים ֶאת 'הַוִּיֶבן  כב
 מהות גם להיות כן ועל. מהכל אחד ועשה חלק בכל אחת במחשבה הנשמות שתי היו בעפר כי

 בהיותו באדם הייתה אשר בחיוניות ולקחה, ממנו אותה לקחת הוצרך, בו כלול זוגו בת הנקבה

 טרפה בשדה כבשר היה לא כי ,הצלע את אלוהים ה' ויבן ואז 'כו ויקח ויישן כאומרו, ישן

 לבנות רק הוצרך לא כן ועל, באדם נשמתה הייתהש בחיוניות אם כי, נשמה בה נפח כך ושאחר

 מהם ובנה חלקים ח"לרמ הצלע חילק כן, רבות מאבנים הנבנה כבנין עשאה כי והוא, אותה

 שבמחשבה גם כן על. אחדות בם ימצא למען הייתה תאלוהי והכוונה, זה על זה איברים ח"רמ

 מסטרא וזו דדכורא מסטרא זו :עצמה בפני נפש אחד כל כי, נםייענ כפי בדקות שנים נבראו

 שמם את ויקראש במה בדבור, ובמעשה בדבור דברים בשני חדםילי ראה זה כל עם, דנוקבא
 .אחדות להם יהיה בהתפרדם גם כן ידי שעל באופן, בו אותה שכלל אחד שברא ובמעשה, אדם

 

 אחר חלק כל כחשק ,לוקחה ממנו כי, אחריו נגררת תהיהש באופן לעשות ,בזה כיוון שנית עוד

 כי, ממנו ולוקחה באדם היה מציאותה כי .זאת לוקחה מאיש אומרו יצדק הזה ובדבר. הכל

 .כמדובר בנין רק חסר היה ולא, היה המציאות כי ,ויבן אומרו יצדק וגם. היה בעלמא צלע

 

 

 ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי  כג
  :ּזֹאת-ֻלֳקָחהְלזֹאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש 

   :ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד-ָאִביו ְוֶאת-ִאיׁש ֶאת-ֵּכן ַיֲעָזב-ַעל כד
. מהאדם עצם האשה תהיה לא זאת אחרי אך 'כו מעצמי עצם בלבד הפעם זאת ל"ז פירשו

 . דבר אותנו מלמד בלתי יראה והנה

 הראשון אדם זולת שאין על כי :הוא ונהפוך ',כו איש יעזוב כן עלש מזה מוציא שאיך ועוד

 .באשתו ידבק לא אשתו עם איש קרובים
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 הפעם על יותר חודיי יש הפעם זאת הנה לומר ',כו הפעם זאת באומרו אדם מאמר זה כל והן

 היא עתה כי, המחשבה תוייהו בבחינת אדם ונקראו שנים אולבר במחשבה שעלה הקודמת

 כי על, אדם שנינו להיתח נקראים נוייה כי, בינינו אחדות היה ולא .מבשרי ובשר מעצמי עצם

 אמיץ עתה אך, נוייה שממנו בעפר נפרד כי באחדות נתאחד לא כן ועל .מאדמה והיא אני נוייה

 שלא זאת לקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת כי ,הוא והטעם. לבינה שביני חודיי קשר הנה

 עשות לבלתי יתברך הוא עשה אשר הטיב כן ועל כלומר, איש שנעשיתי עד ממני נלקחה

 אומרו וזהו, ממני ולקחה וחזר בי אותה שכלל אם כי, מעפר היא גם להיות כמחשבה המעשה

  '.כו מאיש כי וזהו, איש היותי עד נעשית שלא אשה יקרא לזאת
 

 

   :ְלָבָׂשר ֶאָחדִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו -ָאִביו ְוֶאת-ִאיׁש ֶאת-ֵּכן ַיֲעָזב-ַעל כד
 חוה עם לו רק זה דבקות יהיה שלא נראה היה ,אשה יקרא לזאת באומרו דבר ממוצא והנה

 כן על ואמרה תורתנו באת כן על, כך אחר יולדו אשר ואשה איש לכל כן לא אך, ממנו שלוקחה
 '.כו יעזב וזהו, שבעולם ואשה איש סתם לכל זה יחס כי ,כלומר .באשתו ודבק' כו איש יעזב

 ל"ז שאמרו כמו, בכח בו והיו בו נכללו לעולם הבאות נשמות כל אדם הנה כי ודעת רשב"י הוא.

 ועל. הנשים נשמות זוגו בת בחוה זה דרך ועל. ארץ ביסדי תייה איפה פסוק על רבה בשמות

, באדם חוה ששמתי כן על אומרו וזהו. זוגו בבת איש נפש כל נכללות ,באדם חוה כלליבה כן ידי

 גם בנפשותם קשר להם יש כי אשתו עם איש לכל גם אם כי, לבדך לך אחדות ימשך בלבד לא

 '.כו והיו וזהו ,אחד לבשר והיו כן שגם מה אם כי להם חסר ואינו, מאז
 

, הנפש מצד או ממנו שלוקחה הגוף יחס על שם לה לקרא אפשר הנה אמר ונבוא אל העניין.

 זאת הנה כי אפשר אי אך, מאדם שלוקחה על אדמה תקרא אפשר היה הגוף מצד הנה אמר

 ,מבשרי ובשר מעצמי עצם הלא כי, ממני שלוקחה על אדמה היא שתקרא עפר איני כבר הפעם
 לכן, ממני היא ולוקחה ,א"והה ד"היו נפשות היו בי כי, הנפש בחינת על רק תקרא לא כן על

. זוגן ובנות הזכרים נפשות שהן, הבחינות שתי בי שהיו לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת

 נפשה עם נתאחדה איש כל נפש כי ',וכו איש יעזב ימשך כן על כי על, עיקר נעשה זו ומבחינה

 .מהגוף ולא החשק ימשך מהנפש כי בה יחשוק ומצדה, באדם

 

  :ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ְולֹא ִיְתּבָׁשׁשּו כה
 מהות ידעו לא, הרע ויצר חומר בחלק ולא עליונים ובדברים בקדושה מהתדבקותם כי אמר

 גם כי, ודומיהם םיוידי םיזניוכא אם כי בעיניהם המשגל אברי להם היו לא ובכן, הרע ואיכות

 כמו, ושתה באכול כאשר אם כי מרואיהם יבושו מגונה לפועל הדבר להם היה לא בהזדווגם
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 ידעו לא כי, ערומים בהיותם יתבוששו לא כן ועל. לה והוונתא הנחש בפני שמשו כי ל"ז שאמרו

 . טוב רק אם כי הרע בחינת יבינו ולא

 

  ג פרק
 [פיתויו של הנחש]

ָאַמר -ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי-ֱא�ִהים ַוּיֹאֶמר ֶאל 'הְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  א
  :ֱא�ִהים לֹא תֹאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן

  :ַהָּגן נֹאֵכל-ַהָּנָחׁש ִמְּפִרי ֵעץ-ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ב
  :ֶּפן ְּתֻמתּוןַהָּגן ָאַמר ֱא�ִהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו -ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו� ג
  :מֹות ְּתֻמתּון-ָהִאָּׁשה לֹא-ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל ד
   :ִּכי ֹיֵדַע ֱא�ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא�ִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע ה
 

 מאמצי בכל חוה את לפתות זה בתגר הנחש את הכניס מי לב לשים ראוי הפשט דרך על והנה

 . לו יוסיף ומה יתן מה, כחו

 . האדם אל ולא אמר האשה אל למה ועוד,

 . גזרה ומשולל הבנה משולל הוא כי ,אלוהים אמר כי אף שאמר, האף חרי מה ועוד,

 ידעו איך, שיהיה דרך מאיזה ידעו ואם, עץ פרי מהם מנע אלוהיםשה לנחש הגיד מי ועוד,

 . הגן עץ מכל יאכלו שלא בבירור

, המניעה שהיא' כו בתוך אשר העץ מפרי לומר לה ודי, נאכל הגן עץ מפרי להשיב לה מה ועוד,

 . לאכול היתר לה שיש מה ולא

 . זה לה יצא ומאין ,תגעו לא באומרה ווייהצ על הוסיפה למה ועוד,

 מות' כו אכלך ביום רק אמר שלא, יתברך מאמרו על שינתה כן גם, תמותון פן באומרה ועוד,
 שנמשכת וגם, מסופקת המיתה כי פן באומרה יראה תמותון פן אומרה אך, ה' ימיתנו כי תמות

 . מאליה

 . כפל למה תמותון מות לא בתשובתו ועוד,

 .תמותון מות לא אומר והוא, שימותו אמר יתברך שהוא קונו את להכזיב כח עצר איך ועוד,
, פתיות והוא ,כאלוהים יהיו פן להם יתברך הוא מקנא כי שיורה', כו אלוהים יודע כי אומרו ועוד

 . מברואיו יתברך הבורא המקנא הזה לדבר לו ישמע ומי

 .ורע טוב ידיעת אלוהיםה אל חסויי עניין מה ,ורע טוב לדעת כאלוהים והייתם אומר מה ועוד,

 

 לא האדם אם והנה ראה. ותוהמ מלאך הוא סמאל הוא הרע יצר הוא שטן כי נודע הנה אמנם

 יכול לא כי וירא, להחטיאו ותעצומות עוז בכל השתדל כן על. לנצח הוא יבולע לעולם וחי יחטא

 הלך ?עשה מה כן על. לטמאו יקל ולא מאוד זך חומרו וגם, בקונו דבק ואלוהיל הוא קדוש כי לו

 מעיר לו תהיה היא התפתתה אחר למען, מהאיש להתפתות קלה בטבעה אשר, האשה אל לו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 63       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 לא בעלה כי) ט"יפ רבה בראשית( ל"ז שאמרו למה גם ומה. לו ויוכל יפותה עד לפתותו לעזור

 כמאמרם, יםיהראו במקומות שוביי לגזור בארץ לשוט הלך כי, הנחש לה בדבר עמה אז היה

 דור בכל אשר כנשים לא ההיא האשה גם ואף. שם אדם ישב ולא איש בה עבר לא :פסוק על

 שהיצר האדם ככל מחשבה ידי על להתפתות תקל ולא, הייתה יתברך ידיו מעשה כי, הייתה

 הוא הרע היצר בו יתלבש סרסור צריך והנה ראה כן על. להרע רעה מחשבה בלבו יתן הרע

 לו בקש חכם חרש כן ועל. ודבור במחשבה שיהיה ,בה ידבר פה אל ופה, סמאל הוא שטן

 הנחש אשר וכל בו המלובש מסמאל באים דבריו וכל, לפה לו יהיה הוא כי הנחש הוא לסרסור

 . עושה היה הוא עושה

  שונו:לה וז) ג"פי( אליעזר רבי פרקי דברי בזה מתקו ומה

 , הסוס על כרוכב הנחש על סמאל רכב

 .אמריו למבין מאמרנו והוא

 

ָאַמר -ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי-ֱא�ִהים ַוּיֹאֶמר ֶאל 'הְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  א
  :ֱא�ִהים לֹא תֹאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן

, קונו את יכעיס לו לאמר בראשיתו יתחיל לא כי, יצרו יפתנו אשר כל בסגנוןהחל  ?עשה ומה

', כו אלוהים אמר כי אף אמר וכן. עם משכילי לכל כנודע, בהפכו ויצא יתברך םבשלו יכנס רק

 אז כי בהיכלי אשר פלוני דבר תאכל לא ירצה בן אל אב או שר או מלך הויצו יקרה כי לומר

 .תמות

 :הבנות משתי יבצר לא אלה בדבריו והנה

 ,רצונו על שעבר על ימיתנו הוא עצמו מצד מזיק בלתי שהדבר שעם שאומר או

 . בטבעו אוכליו את הממית בעצמו הדבר כי הוא אפשר או

 - המיתה עניין ידעתי לא הנה :אליה אמר כה והנה

 , תמות מות ממנו אכלך ביום כי שזהו, העץ מן לאוכלים טבעית היא אם
 חלוה. להמיתן רצונו עוברי את יתברך הוא יעניש שענוש רק ,בו מתדבק מיתה באכילה שאין או

 שלא עם כלומר ,אלוהים אמר כי אף כי הוא מהראוי הנה ואמר, ורב עצום בחסידות כמתנהג

 העובר את להעניש ווייצ יאמר שלא וגם, בלבד אלוהים אמר כי היות רק לאוכל טבעי היזק יהיה

 אם אפילו כלומר הגן עץ מכל תאכלו לאש הוא ראוי מאמרו םיילק הנה, בעלמא אמירה אם כי

 מכל תאכלו לא תהיה בלבד אמירה כי אף לומר' כו כי אף אומרו וזהו, כולם על היה מאמרו
 .מאמרו םיילק ראוי הוא, יענישכם שלא וגם טבעי היזק יהיה שלא עם ',כו עץ

 

  .ַהָּגן נֹאֵכל-ִמְּפִרי ֵעץ :ַהָּנָחׁש-ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ב
  :ַהָּגן ָאַמר ֱא�ִהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו ֶּפן ְּתֻמתּון-ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו� ג

 אם כי הוא כן לא, הגן עץ מכל שהוא חשבת אשר :אענך, צדקת לא בשתים ואמרה השיבה אז
 הנמשך מות על ולא, רצונו עובר על הוא יתברך שקפידתו אמרת ואשר .נאכל' כו העץ מפרי
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 תמשך ממנו כי שהוא, תמותון פן תאכלו לא' כו העץ ומפרי אם כי, אינו זה גם, מהאכילה

, ליכא עלמא בהאי מצווה שכר כי 'כו הגן עץ מפרי באומרה רמזה דרכה פי ועל. בטבע המיתה

 פירות הן, הגן עץ מפרי וזהו, הבא לעולם לו מתייק והקרן הזה בעולם פירותיהן אכול אם כי

 לה שאין בעבירה כן שאין מה, הזה בעולם נאכל למעלה כמפורש מצוותה אורות שהן עדן עצי

 .כנודע פירות

 והוא. מיתה יש עבירה לידי המביא הדבר על גם כי לומר רצתה ,בו תגעו ולא ואמרה והוסיפה

 ותוהמ כפל הוא מה ,תמות מות ממנו אכלך ביום כי ואמר ה' היוצ זה מה על, בלבה אמרה כי

 זה ואין, המיתות שתי הם נגיעה בלא לאכילה אפשר שאי ,ממנו אכלך ביום כי הוא אך, הזה

 תמותון מות כי אמרה ולא ,בו תגעו ולא אמרה זה ועל. האכילה על ואחד הנגיעה על אחד רק

 רק אמרה לא כן ועל. המיתות חלקה היא כי הוא אך, אדם את בצוותו יתברך הוא כפל כאשר

 .כמדובר מהנה אחת כל על אחד

 

. הדברים שני על המיתות שתי תמותון מות לא ואמר לשונו את הנחש חרץ אז, בשמעו ויהי

 מהסוג רק ואינו, כלום לאוכליו המזיק העץ טבע על מעצמכם תמותון מות לא ענייןה ובכלל

 קנס דרך תמות מות' כו ביום כי באומרו יתברך ונתוווכ, רצונו עבור על אתכם שממית השני

 והוא בחוטא נכרך וןוהע טומאת האמת לפי כי, הרע היצר טענת וזאת. ואה רצונו עבור על

 .כנודע ימיתנו

 

  :מֹות ְּתֻמתּון-ָהִאָּׁשה לֹא-ֶאלַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש  ד
   :ִּכי ֹיֵדַע ֱא�ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא�ִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע ה

  :טענות שתי הן 'כו אלוהים יודע כי ואמר

 , אלוהים יודע כי באומרו האחד
  '.וכו ביום כי באומרו והשני

 

 הלא כי !תחושי אל. וימיתני רצונו אעבור למה, כדבריך כן יהי אם גם תאמרי שמא ,לומר ענייןוה

, מעתה אלוהים יודע הלא כי, תאשמי לא רצונו ותעברי תחטאי את אם כלומר ,אלוהים יודע

 . יענישך הולמ תחטאי כי ה' ידע מאז הלא כי במעשיך את מוכרחת כן ואם

 

 לא אך, המיתה נמשכת ורע טוב הדעת מעץ מאכלך כי, האמת הוא פירושך כי :תאמרי ושמא

 םייהח שהוא בקדושה דבקות רק, הרע יצר וחטא רע מהות יודעת אינך שכעת אם כי, מיד למות

 שאין מה, ויחטיאך הרע כח בך וידבק ערמומיות תקני, ורע טוב הדעת מעץ באכול אך .והטוב

 באופן, םיוכידי םיכעיני לכם המשגל ואיברי רע מהות יודעים שאינכם תתבוששו שלא עתה כן

 . תמיתיך היא הרע שידיעת
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 כי, לכם טוב אז אדרבה כי לומר 'כו אכלכם ביום כי והיא, אחרת טענה יש הנה כי .תחושי אל

 עשות ידעתם לא כי צדיקים בהיותכם שכרכם יגדל לא, רע מדעת אטומות שעיניכם עתה הלא

 תשיגו כן ידי ועל, והרע הטוב לדעת עיניכם ונפקחו ממנו אכלכם ביום אדרבה בזה אמנם. רע

 מרוב םייולהתק בעולם לגזור ליוצרכם שתדמו ,כאלוהים להיות, יצרכם וכבוש צדיקים בהיותכם

 תזכו במה כי, טוב רק תדעו לא אם כן שאין מה ,ורע טוב יודעי מהיותכם רק זה ואין. זכות

 .'כו יודעי' כו ונפקחו וזהו, לחטוא דרך לכם אין אם אלוהיםכ להיות
 

הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו -ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה ו
  :ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוּיֹאַכל-ַוּתֹאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם

 כי, להטיב השכיל למען, הרע את גם לדעת טוב כי אליה באמור, הלז הפיתוי ידי שעל אמר

 על. טוב בעשותו שכרו יקל כי, רע מהות יודע בבלתי כן שאין מה, רב זכות ויזכה, ויבחין יראה

 העץ ונחמד באומרו עצתו לקבל בשכלה שראתה מהחלוקות אחד והיא, לבה שתה זה
 .ד"בס אויב כאשר ,להשכיל

 

 בהזדמן כי, ה' עבודת בקדושת ודבקים שקועים ניויימע וכל, בחטא נסה לא אשר הנה כי ענייןוה

 ממך תאבד ואל, טעמה טוב כי נא ראה, לו אמריו ישיב הרע יצרו הנה, נוקפו ולבו לידו עבירה

 . לך ויערב ימתק כי הזה החטא טעם טוב

 

 בשאול מעוקצה תדאג ולא, הדבורה דבש לטעום לך מה, לו לומר הטוב יצרו אליו ישוב עוד ואם

 . מדבשה עוקצה רתימר ורב גדול כי, תרדפך שם כי, מטה

 ביום והתענג ושתה אכול, צופים נופת בידך נכון עיניך נגד הלא, אליו ויאמר סמוך יצר ישוב עוד

 . תביט שבעיניך מה רק לך ואין, לבך תשית אל מותך אחרי יהיה אשר ואל, טובה

 דעת ממוצאי דרכם נסתרה לא והעונש השכר הלא כי, לאמר אמריו ישית הטוב יצרו כי וגם

 תמנע נא אל, לו לאמר סרה בו לענות הרע מהיצר יבצר לא. לפניך מונחים הן כאילו אומן אמונה

, ורע טוב הבחנת ותשכיל תדע למען, ידעתו ולא נסית לא אשר חטא מטעם לפחות הפעם אך

 לםוכ את כי, בטוב לבחור אתה חכם איש כך ואחר, ומציאותו הרע מהות כה עד ידעת לא אשר

 .חכך טעם

 

. תחדל ואם תעשה אם בקרבה נדון לבה בהיות רוחה ברעיון האשה ראתה אלה שלש והנה

 . ההנאה הוא למאכל העץ טוב כי ראשונה

 כי, לעיניים הוא תאווה וכי טוב כי לבה שתה, כלענה מרה שבאחריתה העונש לבטל שנית

 הנראה להניח תוכל ואיככה, מיתה אחר של כעונש זמן לאחר ולא יםילעינ הוא החטא תותאו

 לחמו כי פסוק ועל, נדרי שלמתי היום פסוק על מאמרנו והוא, עיניה תראינה לא אשר בעד לעין

 . לאלתר פורע הרע היצר כי .רשע לחם
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 נכון כי הדבר טוב לא כי ידיעה תבצר שלא גם כי ,להשכיל העץ ונחמד אמר השלישית ועל

 טוב בין ולהבחין להשכיל לפחות, האדם יחמדנו כי מהיות יבצר לא הלא, גיהינום חשך יום בידו

 אמרו .לאישה גם ותתן ותאכל מפריו ותקח שלחה ידיה כן על. יפרוש ממה מהות ודעת, לרע

 .'גם'ה ירבה וזה, החול זולת, הבריות לכל שהאכילה) ט"יפ רבה בראשית( ל"רז

 
 . לו יקח ואחרת היא תמות פן מקנאה האכילתו כי אמרו עוד

 גם ותתן לומר לו והיה, עמה אומרו והוא שבכתוב יתירה אחת תיבה אל להשיב כיוונו ואחשבה

 .זולתה עם ולא עמה לשיהיה אלא עמה? מאי, ויאכל לאישה

 

 
  :ֲחֹגֹרתַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם  ז
ֱא�ִהים  'הֱא�ִהים ִמְתַהֵּל� ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני  'הקֹול -ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת ח

  :ְּבתֹו� ֵעץ ַהָּגן
  :ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה-ֱא�ִהים ֶאל 'הַוִּיְקָרא  ט
  :ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא-י ַּבָּגן ָוִאיָרא ִּכיֹקְל� ָׁשַמְעִּת -ַוּיֹאֶמר ֶאת י

  :ִמֶּמּנּו ָאָכְלּתָ -ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי� ְלִבְלִּתי ֲאָכל-ַוּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד ְל� ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה ֲהִמן יא
  :ָוֹאֵכלָהֵעץ -ִּלי ִמן-ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי ִהוא ָנְתָנה יב

 

 נסתמו אדרבה הלא כי, לב לשים ראוי הלז יםיעינ הפקחות הנה'. כו שניהם עיני ותפקחנה

 כי, ערומים בהיותם יתבוששו ולא, רע מהות יודעים בלתי היו מקודם כי הוא ואם. ולבם עיניהם

 מהות השכילו עתה אך, יםיזנווא וחוטם יםיכיד המשגל כלי להם היו בקדושה שקועים להיותם

. תאנה בעלה לא אם והוער בשר לכסות מהם יחסר האם, ויתבוששו הם ערומים כי וידעו רע

 הרי ,ואחבא אנכי עירום כי ואירא כך אחר יאמר איך, מתקיים דבר העלה הייתה אז ואם

 . נתכסה

 . ואירא ולא ואבוש לומר לו שהיה ועוד,

 . הגן עץ בתוך ואשתו הוא יתחבא איך, מאד גדול גופו שהיה מי כי ועוד,

 . יתברך מפניו להתחבא יוכל מי כי ועוד,

 . טלית או כסות ולא חגורות עשו למה, תאנה עלה תפרו להתכסות אם כי ועוד,

 . בקול ךייש התהלכות עניין מה, בגן מתהלך אלוהים ה' קול את וישמעו באומרו ועוד

 . ארזים ושובר בכח ה' קול מוליך היום רוח האם ,היום לרוח אומרו עניין מה ועוד,

 התחבאו אחרי היה זה הרי, אותו קורא אם, יתברך הוא לו אומר היה מה הקול באותו ועוד,

 '. כו ויקרא' כו ויתחבא כאומרו
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 זה ואין, איכה עליו שקונן אמרו) ט"יפ רבה בראשית( ל"רז והנה ,איכה אומרו עניין מה ועוד,

 כי, הוא איה מהמתחבא לשאול יצטרך יתברך לאל וחלילה, אתה איה לו ששואל אם כי פשוטו

 . עיניו מנגד נסתר אין

 כמסתפק שיראה ',כו העץ המן אתה ערום כי לך הגיד מי אומרו, מאד עד קשה בזה וכיוצא

 '. כו אכול לבלתי צויתיך אשר העץ מן למה יאמר ומהראוי, ממנו אכל האם ושואל

 ללבוש ערום בין מה יבחין, ורע טוב שבאכול הוא טבעי דבר הלא 'כו לך הגיד מי באומרו ועוד

 . ועריה ערום מהיותו ויבוש

 או ללבוש בגד להם ולתת להכין ממנו יבצר האם, חופות כמה ולה לו ועשה שבראו מי ועוד,

 ,עור כתנות ולאשתו לאדם אלוהים ה' ויעש אומר הוא כן שאחרי וגם. כבודם לפי אחר כסות
 . והנחש המה והתקללם העוותם אחר עד, ערומים יהיו ולא להימתח כן עשה לא למה

 הלא כי, בתקנתו הועיל מה הלא, אור כתנות שמפרש) כפ" שם( מאיר לרבי הלא כי ועוד,

 . ייממש כסות מבלי ערותם בשר בהגלות חרפתם תרבה האור בוייבר

 יענה יתברך כפיו יציר דעת איה, 'כו עמדי נתת אשר האשה באומרו קונו אל בתשובתו ועוד,

 . שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי כי, רוח דעת

 והוא ',כו לבדו האדם היות טוב לא כאומרו לטובתו האשה לו נתן יתברך שהוא אלא עוד ולא

) ב ה זרה עבודה( ל"ז אומרם עד, לרעתו הייתה כי שמורה, עמדי נתת אשר האשה אמר

 ה'. קראם טובה ייכפו בני הזה הדבר שבגלל

 

  ,עקבו תפוח שהיה ל"ז אומרם עד, חומרו גם זך היה אדם יחטא טרם כי ספק אין הנה אמנם

 שהיה למעלה שכתבנו וכמו. חמה גלגל מכהה היה ,האדם שבכל כעור היותר האבר שהוא

 כבן להתראות השפל העולם אל בבואו, עליון מלאך כל בו יתלבש אשר מלבוש מעין, זך חומרו

 בו ה' שהפיל ראו לולא ,קדוש לפניו לומר השרת מלאכי קשוישב ל"ז מאמרם ממהר ועד. אדם

 הוא כי אומר כן על. ונפש בגוף עדן בגן ניתן בהיותו כל על ונוסף (מד"ר קהלת ו,ט). תרדמה

 שיש הזוהר בספר המפורסם המלבוש והוא, דרבנן חלוקא והיא אור כתנות הלבישו אז יתברך

 מכוונת הרבה ובהיר דק ואחד, לנפש מטה של עדן בגן מצוותה ממעשה אחד. עדן בגן צדיק לכל

 .ד"בס לפנים נבאר כאשר אור כתנות עניין והוא, הרוח אל מעלה של עדן בגן מצוותה

 

, ונפש בגוף אף ,דרבנן בחלוקא מלובש והיה, האדם יחטא טרם הנה כי, והוא .העניין אל ונבוא

, ירצה בן את בכאָ  אתו לנוכח בעצם מדבר ה' קול את מלשמוע ההוא וזך הדק הגשם יעצרנו לא

 אשר אחרי אמנם. אורם בכתנות המלובשים עדן בגן הצדיקים עם יתברך הוא ידבר אשר ככל

 טהריה לא עדיין ,אשמתו על שנתחרט וגם, כתנתו והופשטה כבודו חולל, וןובע הוטמא

 עשותיה עד, אתו לנוכח בו מדבר שהיה כמאז היה לא, אתו לדבר יתברך בבואו כן ועל. מחלאתו

 קול יהיה עשה יקראנו טרם רק. חופות לו ועושה חתנים ברכת ומברך שואיןיבנ צבור כשליח

 ואף, יד כלאחר הברה שומע והוא, מאליו ומתדבר כמתהלך רק ,עמו מדבר כבלתי בגן מתהלך
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 והיה, הרבה חצות אחר שבת ערב שהיה היום רוח בשביל לא אם, אז אדם זוכה היה לא זה גם

 מזמור אמר כי) ב"כפ רבה בראשית( ל"רז כמאמר, מתקרב שהיה השבת על קדוש היום רוח

 וזה, המתקרב השבת תוספת על שהוא אויב מטרם עליו הגינה השבת כי על, השבת ליום שיר

 .היום לרוח יאמר
 

ֱא�ִהים  'הֱא�ִהים ִמְתַהֵּל� ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני  'הקֹול -ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת ח
  :ְּבתֹו� ֵעץ ַהָּגן

 מה לומר היום לרוח וזהו. משיחנו מלך הוא אדם כי, העולם לתקן לשוב שעתיד עניין ירצה או

 שהוא) בפ" שם( ל"רז שאמרו מרחפת אלוהים רוח הוא רוח בשביל הוא ממנו זה גם מנע שלא

. משיחנו יום הוא במלאכי האמור הבא היום הוא, הנזכר הידוע היום של והוא ,משיחנו מלך

 קריאה ולא הברה קול רק לשמוע יכול היה לא כן ועל, לסבול יכול היה לא זאת גם אף והנה

 כי והוא. והנורא הקדוש ה' קול לסבול כח עצר ולא, דרבנן חלוקא מקדושת ערום היה כי, ממש

 ויתחבא הלך עשה מה כן על. כנודע ופחד מורא עליו יפול, מדבר קדוש וישמע קדושה המשולל
  .הגן עץ בתוך

 

 אך. ממנו לברוח לו היה אדרבא כי נחשב זר כמו והלא, בו שחטא אילן שהוא ל"רז אמרו והנה

 מאד ורוחני קדוש במקום כי, המקום הכנת כפי ה' קול אויב מקום בכל הנה בלבו אמר כי הוא

 בהתפשטות אויב כך כל קדוש איננו אשר ובמקום, רבה קדושה דקות בהפלגת שם אויב

 פה הנה, אדם אמר כן על. יותר בעביות שם אויב קלה שקדושתו ובמקום, מה ובהתלבשות

 היום כמוני יכילנו ומי מאד זך רוחנית קדושה בדקות בא כי, ה' קול את לסבול יכול אינו

 המעורב הרע בחינת מפאת כי, ורע טוב הדעת עץ מקום אל לו הלך כן על, קדושתי שנתמעטה

, העץ באותו שדבק ההיא בעת אדם כח אל חסיימת, מעובה הקול שם אויב, דקות משולל בו

 .הגן עץ בתוך' כו ויתחבא וזהו
 

 [ויקרא ה' אלהים אל האדם]
  :ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה-ֱא�ִהים ֶאל 'הַוִּיְקָרא  ט

 למען אלוהיםה עשה זה וכל. המקום הכנת כפי מפורשת קריאה שמע שם כי ',כו ויקרא ואז

 ה' בקול שומע הקדושה רבו הגן עץ בכל להימתח היה כי, הפסיד אשר את בעצם אדם יכיר

 וזה ה'. משם הרחיקו אשר שפל הוא אשר מקום אל ללכת הוצרך ועתה, כלל התלבשות בלי

 לשמוע לך המיוחד היה המקום זה האם, אתה איה כלומר, איכה לו באמור אליו יתברך מאמרו

 .משמים נפלת איך, בקולי

 

  :ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא-ֹקְל� ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן ָוִאיָרא ִּכי-ַוּיֹאֶמר ֶאת י
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 כי, זה מקום בזולת קולך את לשמוע כח עצרתי שלא רק, כלל עתה נטמאתי לא ואמר והשיב

 הקול שהיה הקדושה לגודל עלי נופלת אימה הייתהש ואיראש אלא ,בגן שמעתי קולך את הנה

 קדושה גודל כי, בי היו אשר הקדושה ממלבושי אנכי עירום כי על לי זה והיה, רב ברוחניות

 עוד חפץ שאני לא אך, כמדובר פחד בלי לשמוע ואחבא כן על, מאוד קדוש בבלתי מורא תטיל

 .זה באילן לידבק

 

  :ִמֶּמּנּו ָאָכְלּתָ -ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי� ְלִבְלִּתי ֲאָכל-ַוּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד ְל� ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה ֲהִמן יא
 להכיר שכלו עיני מתאטמות חוטא כל הנה לומר, 'כו אתה ערום כי לך הגיד מי ה' לו ויאמר אז

 ממלבושי אתה ערום כי' כו לך הגיד מי הוא התימה מן כן ועל, מהקדושה הוא ערום כי

 לא ויתיךיוצ אשר לומר לו היה כי לב בשום והוא. 'כו לבלתי צויתיך אשר העץ המן, הקדושה

 שיצרו ויש, קונו רצון עבור על דואג בלתי חוטא יש אך .ממנו אכול לבלתי מאי, ממנו תאכל

 ישנה לא אך, יצרו תקפו כי עושה הוא הפעם אך כי בלבו ואומר, רגז בלב עושהו והוא תוקפו

 גם הלא כי, רעתו מהכיר שכלו עיני יצרו יטמטם לא ודאי, זה באופן העושה והנה. עוד לעשותו

 כי האשה ותרא אם כי, לבה שתה לא חוה והנה. כן אחרי שכן כל פקוחות עיניו היו בהעוותו
 .המעשה על כואב בלתי בלב, כמוה כלומר - עמה לאישה גם ותתן ותאכל' כו טוב

 

 בכוונה האם ,צויתיך אשר העץ מן האם, שנפקחת 'כו לך הגיד מי אמר .העניין אל נבוא ובזה

 ,כך היה שאם, אוכל תיישה על רגז לב לך שהיה, אכלתש מה היה, עוד ממנו אכול לבלתי

 שהעירותיך טובה לי החזיק אך כלומר ,היה כן לא אך. ונךוע להכיר עיניך פקיחת התימה מן אינו

 .לגמרי תאבד לבל עיניך ופקחתי

 

 עוסק היה שאם, ממנו הנמשך פרי על הוא, ההוא העץ רעת עיקר כל כי למעלה שכתבנו ובמה

 כל רע אין בשלום ויוצא בשלום נכנס רק, פריו אחר נמשך ובלתי, צוניותיח חקירות ענייןב בו

 והאשה. מהחקירה היוצא מהפרי לאכול אותב פן ,ממנו תאכל לא אלוהים אמר כן על. כך

 אסר הכל את גם כן על כי ',כו אלוהים אמר אשר הוא הפרי שעל לומר' כו העץ ומפרי אמרה

 גם אך, כך כל נאשם היה לא הפרי ולא העץ עסק אכילת רק בו נדבק היה לא שאם היות עם

 על. הפרי שהוא מין שנעשה ל"ז אומרם עד, לשתותם מרורות אשכלות בחקירות ענבים סחט

. חטאים דרך כן שאין מה, חסרונך להכיר מיד שזכית ,אתה ערום כי לך הגיד מי לו אמר כן

 אינו היה כך שאם, מפריו ולא בלבד אכלת ממנו תאכל לא צויתיך אשר עצמו העץ מן האם

 אכלת הפרי כי, הוא כן לא אך כלומר ,אתה ערום כי הכיר לבלתי תתאטם שלא מהתימה

 בך נתתי, שהכעסתני שעם טובה לי החזק אך כלומר ,לאישה גם ותתן מפריו ותקח כאומרו

 מי הכתוב ושיעור. אתה ערום כי לך כמגיד תייישה נמצא, פגימתך להכיר עיניך לפקוח דעה
 תייה שלא באופן' כו העץ מן אכלת האם כי, הכרת וןוהע לקלות לא כי, ה' אני לא אם לך הגיד

 .וןוע כבד

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 70       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

  :ָהֵעץ ָוֹאֵכל-ִּלי ִמן-ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי ִהוא ָנְתָנה יב
 אשר האשה הנה כי, ברעתי להכיר עיני יפקחו לבלתי גדולה כך כל אשמתי אין ואמר והשיב

 אמרתי כן על ',כו לבדו האדם היות טוב לא אמרת אתה הנה כי '.כו לי נתנה היא עמדי נתת

  .עמדי נתת אשר האשה אומרו וזה, רע לי יאונה לא לטוב לי שנתת ממה כי
 

 תאכל לא אמרת הנה כי, בדבר חילוק יש כי אמרתי הנה, תאכל לא צויתיך והלא תאמר ושמא
 הלקיחה הוא ווייהצ שעיקר לא אם, פעמים זה ממנו אמרת ולמה ,ממנו אכלך ביום כי ממנו

 .ממנו אני לקחתי ולא, העץ מן לי נתנה היא אם כי ממנו לקחתי לא ואני, בעצמו מהאילן

 

 עמדי אשה נתת למה, ולמות לחטא מזומן תיייה לא אם כי, עלי באת בעלילה הנה יאמר או

 נתגלגל כן על כי ,עמדי נתת אשר אומרו וזהו. באיש ולא בלבד במין קיום ולהיות להוליד לא אם

 והפרידן פרצופין דו להיתח שהיו האומר ולדעת .ואוכל העץ מן לי נתנה היא כי ידה על הדבר

 היא הנה כי, אחד גוף מעצמותי נפרדת עמדי נתת אשר האשה על חבל יאמר, יתברך הוא

 בהיותה מהנחש מתפתת היא הייתה לא, בי דבקה הייתה אם כן שאין מה, העץ מן לי נתנה

 עבר לא א"כד, יםיהראו המקומות שוביי לגזור בארץ הלך ?הלך היכן אדם ל"ז שאמרו כמו, עמי

 כי רק אותה פתה לא כי, עמו הולכת הייתה אחד גוף היו שאם. שם אדם ישב ולא איש בה

 .להתפתות קלה והיא יחידה מצאה

 

  :ּזֹאת ָעִׂשית ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני ָוֹאֵכל-ֱא�ִהים ָלִאָּׁשה ַמה 'הַוּיֹאֶמר  יג
  :בידך עבירות שתי הנה כלומר

 , אכלת כי
 . אדם את והאכלת

 זאת מה אך, מפיו אם כי אדם שמע כאשר מפי שמעת לא כי כמחריש תיייה האחת על והנה

 אינו אשמתו ןועו עלי להפיל האכלתיו שאני אומרו הנה אמרה אז. אדם את להחטיא עשית

, לעשות בלבו היה לא אם פתהו מי הוא אך, פיתויו ידי על ואוכל ופתני השיאני הנחש כי, ראוי

 .אלי שמע בקלות למה

 

 [ענשו של הנחש]
-ַהְּבֵהָמה ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעל-ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת ָארּור ַאָּתה ִמָּכל-ֱא�ִהים ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  יד

  :ְיֵמי ַחֶּיי�-ְּגֹחְנ� ֵתֵל� ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל
   :ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע� ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפ� רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקבְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנ�  טו
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 כבוד מעל יצוריו כבוד על הוא ברוך הקדוש חס יותר כי יתברך הוא הורה .הנחש אל' כו ויאמר

 שאני מה יתברך הוא אמר, ולאשתו לאדם מיתה וסבב, ה' נגד דבר הנחש כי והוא, עצמו

. אותה שהחטאת חושש אני זאת על כי, השיאני הנחש חוה שאמרה זאת עשית כי הוא, מקללך

 האומרו הורג הרע הלשון הנה כי ,תלך גחונך על כי, לםומכ רבה רעתך כי' כו אתה ארור ואומר

 גזר כי הרגה יתברך הוא כן על, קבלה והאשה קונו על הרע לשון דבר הנחש והנה .והמקבלו

 אין עדייןו. עולם יצורי כל גזרה מאותה נקי אין כי, הוא גם עליו נגזר האומרו וגם, מיתה עליה

 .הנושא לפי מספיק זה כל

  :בחינות בשתי וזה

 . להרע גם ומה, טמא והוא אלוהים גן לעדן ללכת לבו אל ערב איך כי .א

 .פשוט עון הוא כמותו גבר על רע לדבר תככים לאיש שערב גם כי .ב

 אדם בן על היה ואילו - עונשו על נוסף כן על לעד יתברך הכל יוצר על היה כי זה על נוסף אך

 . יענש ענוש ראוי

 ומה בטמא טהור יתן ומי, עמה אהבה לקשר בקש בה לדבקה כי, נפרד יבקש הולתאו כי .ג

 .הבר את לתבן

 

 . מיתתו עונש על עונשו וסףונת אלה שלש תחת כן על

  .תלך גחונך על וזהו, רגליו נחתכו לענשו, בעדן גן עד ללכת לבו אל שערב האחד
 ועפר וזהו, כולם העולמות אלוהי על בפיו לדבר לבו אל ערב כי, לפומיה עפרא ניתן השנית ועל

 . הנחש כעונש דאיוב לפומיה עפרא, ה' נגד דבר שאיוב הסובר דאמר מאן יהיה זה ועל ,תאכל

 . בקש אשר האהבה תחת' כו אשית ואיבה אמר השלישית ועל

 

, מת הוא גם מיתתה גרם הוא אם כי יצדק לא, זה את זה להמית זרעה עם זרעו איבת והנה

 ,עקב תשופנו ואתה ראש ישופך הוא אמר לזה, איבה עוד להם ומה, נפש תחת נפש נא ויהי
 עד הייתהש אדם קומת נגדעה כי, כנודע ראשו נחתך ותוהמ זולת כי יזכור זרעה כי לומר

 שפירשו קוממיות אתכם ואולך על ל"ז שאמרו כמו. לעולם לעד עד לזרעו נמשך וממנו, לשמים

, דהימ כנגד דהימ בראש יכנו, ראשו הושפל אשר על שהוא ראש ישופך הוא כן על. קומה לשון

 כי, יקפיד לא עפר אוכלו על אך. תוהמו על נוסף עקבותיך שנתחתכו ,עקב על תשופנו ואתה

 .לעולם לחמו יחסר שלא) פ"בבראשית רבה ( ל"ז שאמרו כמו ,ברכה בחינת בה

 

 ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנ� ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע� ּוֵבין ַזְרָעּה  טו
   :הּוא ְיׁשּוְפ� רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב

 כי הוא הלא, האיבה לנטור םלזרע זכור הדבר יהיה ואיך 'כו אשית ואיבה, זה מעין יאמר או

 ראש ישופך הוא וזהו, זה ולא זה לא ישכחו לא, חתוכות רגליו וזרעו, ושפל ראש זרעה בראות
 .עקב תשופנו ואתה
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 [ענשה של האשה]
ִאיֵׁש� ְּתׁשּוָקֵת� ְוהּוא -ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנ� ְוֵהֹרֵנ� ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל-ֶאל טז

  :ָּב�-ִיְמָׁשל
 

 :הנר והדלקת וחלה נדה, לאשה מיוחדות מצוות שלש על) דף ל"ב שבת( ל"רז אמרו הנה
 , חלה תפריש עולם של חלתו הפסידה היא
 , הנר את תדליק עולם של נרו כבתה היא
  נדה. דם תשמור עולם של דמו שפכה היא

  ?אחד מדבר דברים שלשה עושה איך יקשה והלא

  .עוותה אשר את לתקן ונהושהכ אך

 

  .והנשמה ,והרוח ,והנפש ,החומר :חלקים ארבע באדם הנה כי ,והוא
, יחטא כאשר באדם תמצא לא כי, ןועו על עונש מקבלת אינה אלוהי החלק שהיא הנשמה והנה

 החלקים שלשה אך. האמת חכמי כקבלת ממנו מסתלקת היא לחטא האדם אשכשב אם כי

 ידי על נוובעו באדם לקו שלשתן מעמד והנה. הלוקים הם ורוח ונפש גוף שהם ,הנמצאים

 של חלתו שהיה חומרו על, עותה אשר את ותתקן אותב הוא ברוך הקדוש רצה כן על. האשה

 האדם את ה' אלוהים וייצר' כו והשקה הארץ מן יעלה ואד על ל"ז שאמרו מה והוא, עולם
 הקדוש עשה כן, חלה ומפרשת במים עיסתה המקשקשת כאשה) פי"ד שם( ל"רז ואמרו ,עפר

 מצווה ידי על נמצא, האדם את צרייו הפריש והעפר המים ומן ,הארץ מן יעלה ואד הוא ברוך

 . חומרו אבדן מתקנת זו

 . נדות דם בצער לה ויכופר ישפך דמה ,יכפר בנפש הוא הדם כי הנפש ועל

 אור מעין שהוא, שבת בנר מתקנת כנפש החומר אל מתקרב בלתי המאיר הנר הוא ,הרוח ועל

 .הרוח מעין עליון אור שהוא שבשבת יתירה נפש

 

 הרבה אומרו ויהיה ,והרונך עצבונך ארבה הרבה, האשה עונש אצל האמור אל נבוא ובזה
  :כפול שהוא ארבה

 דתהיבנ הוהדו כי על צבוןיע וקראה, ימיה כל נדות דם בוייר על שהוא עצבונך אומרו אל אחד

 . רוח עצובת

 . העיבור צער של חדשים תשעה שהוא והרונך אומרו על הוא והשני

 אומר הוא, עולם של דמו ששפכה מה על כי ויהיה. לה יבאו יולדה חבלי על בנים תלדי בעצב

 תשעה מצטערת כי והרונך אומר הוא, עולם של נרו שכבתה מה ועל, נדה דם על עצבונך

 על  ')ל דף נדה( ל"ז מאמרם והוא. בקרבה העובר לנפש נר אור ה' אור בה שמאיר חדשים

 ההוא הנר מהו לב בשום והוא. המלאה בבטן העיבור בחדשי שהוא, ראשי עלי נרו בהלו פסוק
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 בו אולב העתיד, מהנפש מעלה של הרוח הוא אך, בקרבו אם כי ראשו על אינו הנפש הוא אם

 בנפש אין כי אשה קרב חושך תוך ימות פן, לדולו להאיר ראשו על הוא ומאז, בגודלו יזכה אם

 ואלמלא, חשך אלך לאורו) ט"כ איוב( כאומרו, הרוח אור ידי על לא אם העובר םיילק כח החיוני

 אדם בתולדות עשה כאשר, שם ימות פן ולהוציאו מיד לדוהו לגמור יתברך הוא צריך היה זה

 קלקלת היא ,הרוח הוא ,הנר ידי על לדוהו תקנת כי נמצא. שבעה וירדו טהילמ עלו ששנים

 היה ,כן לא שאם. ההוא הזמן כל העובר ראש על תנוח חדשים תשעה תצטער שלמען, האשה

 .ידו על תצטער כן על, ההוא הנר כבתה שהיא על אם כי זה ואין מיד ולדוה ומוציא גומר יתברך

 

 רוב על שם כי, הרוח שהוא אדם נשמת ה' נר הוא, ראשי עלי נרו בהלו בו שנאמר ההוא והנר

 חדרי כל יתברך חופש שבה הכתוב שיאמר, לנשמה זוכה דור בכל ומי ומי, ידבר לםוכ או האדם

 .אדם כל של בטן

 

 בחבליה תצטער, האדמה מן כחלה שהופרש האדם הוא, עולם של חלתו שקלקלה מה ועל

 תלד כי האדמה מן שהופרש האדם וכיצירת, העיסה מן הפורשת כחלה מבטנה לדוהו בהפריש

 .וחבלים בצירים

 

 שאמרו כמו, מבעלה תפרוש אלה כל על היא כי, לאדם רק לאשה קללה זו אין כי תאמרו ושמא

 אישך ואל אמר לזה. לבעלה עוד תזדקק שלא יולדה חבלי בעת שנשבעת) א"ל שם דף( ל"ז
 . יולדת קרבן מביאה שבועתה ועל מתחרטת בלדתה מיד כי, תפרוש לא זה כל עם כי ,תשוקתך

 

 יעמוד והוא היא תמות למה באומרה, הייתה להאכילו עליו התקוממה על הזאת הרעה כל והנה

 קללתה נגמרה כן על, יד בחוזק עליו שקמה) ט"יפ רבה בראשית( ל"רזל גם ומה, לעולם חי

 .בך ימשול והוא וזהו, בה ימשול שהוא במה
 

 [ענשו של אדם]
ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי� ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו -ִמןּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת� ַוּתֹאַכל  יז

  :ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר� ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי�
  :ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל� ְוָאַכְלָּת ֶאת יח
ָעָפר -ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל-ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי-ֶאל ְּבֵזַעת ַאֶּפי� ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב� יט

  :ָּתׁשּוב
 

 . צודק בלתי שיראה, לאמר אומרו אל לב לשים ראוי

 שהוא עץ שהוציאה על שהוא לומר הוצרכו ל"רז והנה, היא גם שנתקללה הארץ פשע מה ועוד,

 . נאכל אינו עצמו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 74       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 ופרעושים יתושים :ארורים דברים שתעלה) כשם פ"( ל"רז אמרו והנה, ארירתה היא מה ועוד,

 '. כו

 על שהוא ל"רז שאמרו כמו, האדם שיאכלם הוא אם, לך תצמיח ודרדר וקוץ באומרו ועוד

 . השדה בעשב רק אכילה הזכיר לא למה, ועכביות קונדס

 . אפם עתיבז אוכלים האדם כל לא הלא 'כו אפך בזעת אומרו ועוד

 אומרו וגם. תמות עד אמר ולא, הלז באריכות אמר למה, האדמה אל שובך עד באומרו ועוד

 . מיותר לוקחת ממנה כי

 כן לא עפר הוא שכעת הוא ואם, הוא ידוע נעשה שמעפר הוא אם ,אתה עפר כי אומרו ועוד

 . הוא

 ולא, תשוב עפר ואל אמר כך ואחר', כו האדמה אל שובך עד אמר להיתח כי, שינה למה ועוד,

 .תשוב האדמה ואל אמר

 

 עמדי נתת אשר האשה, האדם לו שאמר טענתו לדחות כיוון יתברך דבריו בפתח הנה אמנם

  :למעלה כמאמרנו דברים שני שכלל', כו

 . בפירושו שכתבנו מהדרכים אחד כל על, סיבה הייתה שהאשה .א

 ביום כי ,ממנו תאכל לא, ממנו פעמים שני יתברך מאומרו כי העץ, מן לי נתנה היא באומרו .ב
 מן לי נתנה היא עתה אך, מהאילן לקחיבה רק הקפידה עיקר הייתה שלא חשב ,ממנו אכלך
 . ממנו אני לקחתי ולא העץ

 

ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי� ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו -ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת� ַוּתֹאַכל ִמן יז
  :ַּבֲעבּוֶר� ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי�ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה 

 אל לב בשום והוא', כו אשתך לקול שמעת כי ,הראשונה הטענה על יתברך הוא אמר כן על

 אך, מיותר הוא לאמר אומרו כי, לאמר האדם על אלוהים ה' ויצו בצווי האמורה לאמר מלת

 וגם האדם על ויצו וזהו, היא גם זה ווייצ לאשה לאמר שליח האדם את למנות יתברך הוא כיוון

 .לאשה לאמר

 

, מנוס בית לך אין, הסיבה האשה כי באמרך תתנצל אשר הבחינות כל על הנה לו יאמר ובזה

 ממונה אותך שמתי, זה מכל שמריולה מפיה שמרילה אני הלא כי, פיה על קדרה הפכת הלא כי

 לאמר לך שהיה במקום כי נהפכת ואיך, אליה שמוע לבלתי וחומר קל שאישת, הדבר על עליה

 לך באומרה לה ששמעת אם כי, אותה מנעת שלא לומר צריך אין אדרבה, תאכל שלא לה

 לא לה לאמר צויתיך אשר במקום פיה על ותאכל אשתך לקול שמעת כי אומרו וזהו, שתאכל
 . לאמר אומרי וזהו ממנו תאכל
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 אמרתי שלא, טענה אינה זו גם, העץ מן לקח לא והוא ממנו אומרו שדקדק השנית הטענה וגם

 אל ולא, פעמים שני ממנו אומרי אל לבך שמת אתה לומר והוא, ממנו תאכל לא רק ,תקח לא

 ושכוונת לב על יעלה לא כי, ממנו אכלך ביום כי ,ממנו תאכל לא :פעמים יתש אכילה אומרי

 שכל רק זה אין אך, אנשים דרך זה אין כי האילן מן בפיך ואוכל נושך תהיה לא אם ענשית שלא

 .ממנו תאכל לא אומרי וזהו, אחר ידי על שילקח גם ,ממנו האכילה על רק הייתה לא הכוונה
 

 מושל תייה להימתח הנה, יתברך לו שאמר, ענייןה יהיה, 'כו האדמה ארורה העונש עניין ועל

 תרדה שלא לומר צריך אין ועתה', כו הים בדגת ורדו כאומרו חי ובעל וצומח דומם הבריות בכל

 הייתה מאליה האדמה כי, בם תרדה לא הדומם הוא מהאדמה הצומח גם אם כי, םייח בבעלי

 הארץ ותוצא) הפ" שם( רבה בבראשית פנחס' ר כמאמר, יגיעה בלא אוכל כל לך מוציאה
 וכן. סרק אילני אפילו פרי עושה היה שלא עץ היה שלא ,פרי עושה ועץ זרע מזריע עשב דשא

 הנאכלים זרועיה תוציא שהארץ כמו כי בארץ בר פיסת היה כי רבה בבראשית ל"רז אמרו

 בבראשית ל"ז שאמרו כמו, שהוא כמות נאכל יוצא היה הלחם גם כן, ותפוח תמר שהן כמות
 .בארץ בר פיסת שיהיה אולב העתיד דרך על, היה פת לא כלומר לפת מאי רבה

 

 רק, פסולת בלי וגם אדם יגיעת ובלי עמל בלי צמחה מוציאה הייתה הארץ כי הדברים כלל

 כמו, םייח והבעלי הצומח וכן לאדם נשמעת הארץ נמצאת. ומזון לחם בר שהוא כמות נאכל

 האדמה ארורה הנה כי הכל אבדת הנה עתה אמר. אליו באים העופות גם שהיו ל"ז שאמרו
 .בעבורך

 
 

  :ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ְוָאַכְלָּת ֶאתְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל�  יח
 דברים תוציא עליה השורה הטומאה מכח שהוא מאליה תעשה זאת, לך תצמיח ודרדר וקוץ

 האדמה ארורה אומרו פירש הרי, בעבורך אומרו שהוא בשבילך כלומר לך וזהו, ומזיקים רקים

 שאמרתי מה לומר ',וכו בזעת' וכו ואכלת אמר תאכלנה בעצבון אומרו ועל. בעבורך ואומרו

 היוצא שהוא השדה עשב את ואכלת הנה כי, תאכל אשר מאכל כל על לא, תאכלנה צבוןיבע

 תאכלש מה הוא אפך בזיעת שיהיה מה אך, בם זרעם אין אשר האיכות קלי עשבים השדה

, הארץ מלחם לאכול כדי צריך מלאכות שעשר) ברכות דף נ"ח( ל"ז שאמרו כמו והוא ,לחם

 בו הנעשים מצוות ועשרה מלאכות עשרה ידי על האוכל ולהכשיר הפסולת לנקות כדי שהוא

 .הפסולת סיבב אשר הטומאה כח להעביר כנודע

 

ָעָפר -ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל-ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי-ְּבֵזַעת ַאֶּפי� ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב� ֶאל יט
  :ָּתׁשּוב
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. קדושה כוחות בעשר להעבירו יטרח כן על, הטומאה כח בא גרם האדם אשר ידי על והנה

 ,םייח בבעלי לא אך, הלז הגרוע הדרך על, בצומח רק עתה ה' השליטו לא כי הוא הדבר ובכלל

, לחם אפך עתיבז שתאכל אדם לך יהיה זה כי ואמר, לאכול לו יהיו ולמה בחטאו כבהמות נמשל

 אשר אל לב בשום והוא ',כו האדמה אל שובך עד פסולת ובלי מאליו בארץ בר סתיפ יהי ולא

 אל כי הוא אך ,תשוב עפר ואל כך אחר שאומר כמו, העפר אל שובך עד אומר שאינו הערנו

 . םייוק חי האדמה על להיות הוא ,האדמה אל אומרו אך, בקבר עפר להיות שיחזור משמעו עפר

 

 שובו עד הזאת הקלקלה תמשך כי ואמר ,משיחנו והוא דוד הוא אדם כי ידענו הנה כי והוא

 ממנה אשר תהיה האדמה כאשר אם כי, הראשונה תווייבהו בדוד ולא, האדמה אל אחרת פעם
 בימות שהוא, הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת א"כד, הטומאה רוח משוללת תהיה כי ,לוקחת

 כי ,משם לוקח אשר האדמה היא המקדש בית אל עצמו במשיח בגלגול ישוב שאז, משיחנו

 כך ידי על אז כי. כאמור הטומאה לוקיס עם בארץ שכינה תחול אז כי, נברא כפרתו ממקום

  ')לדף  שבת( ל"ז וכמאמרם, בארץ בר סתיפ יהי כי, פסולת ובלי מאליה צמחה תוציא הארץ

 . גלוסקאות להוציא ישראל ארץ עתידה )'כו יהי(

 הלא, תנור מאפה כציורה גלוסקאות הארץ שתוציא השומע בעיני נחשב זר כמו יהיה אם כי

 שהוא כמות הנאכל ותפוח תמר עתה גם הארץ תוציא כאשר כי ענייןשה, לבו אל ישיב זאת

 שהיא כגלוסקאות תהיה וגם. הארץ מן בהוצאתו נאכל שיהיה הלחם אז תוציא כן, מהארץ יוצא

 מכל נקיה רק, ומורסן וסובין ותבן מוץ בפסולת לחמה הארץ תוציא לא כן, ונקיה מנופה מסולת

 . הנקיה כסולת פסולת

 

 

 ענייןה יחזור לא למה, שלימה בתשובה מעשי אתקן אם הלא, אדם שיאמר מקום היה והנה

 נתקן דבר ואין, בך תלוי הכל הנה לומר' כו אתה עפר כי אמר לזה, פעמיים שוב מבלי כשהיה

 מה עתה אינך כי והוא, העפר אל תשוב עד אפשר אי םייבח מךע קונךיות, אתה שתתקן עד

 יצירה בעצמו ה' יצרך הלא, העפר מן שנעשית גם כי. עפר תייה לא כי, תחטא טרם תיישה

, ההוא הספיריות ממך נסתלק עתה אך, תיוריספ וקדושה זכה הויה בידיו בך שהקנה חדשה

 והוא. זיווך פנה כי בך שנקנית הקדושה משולל אתה עפר שכעת עד, נחש זוהמת בך נכנסה כי

 איכותו נתעלה נעשה מעפר כי שגם, זיוו הוא שנתקלקלו מהדברים אחד כי ל"ז שאמרו מה

 זוהמת ידי על כעפר איכותך נתעכר כי אתה עפר ועתה, רוחניות מעין חומרו גם ובהיר זך והיה

 משולל העפר מן אעשך ושוב ,תשוב עפר אל אשר עד, הקודם אל לשוב תקנה לך ואין, נחש

 .והותר כבראשונה בך שהיה השלמות בכל מאז עשיתיך כאשר, נחש זוהמת

 

, אדם יחטא טרם כאשר הדבר היה אם לומר, כו' העפר וישוב) יב קהלת( שלמה מאמר וזה

 הוא הגוף עתה אך, יתפרדו ולא יפה עולה והגוף הרוח וזווג חבור היה, עפר היה לא שהגוף

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 77       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 הארץ אל העפר וישוב יתוקן עד, רשוולש ישוב אחד כל לכן, הרוח עם חיבורו יתמיד איך, עפר

 .'כו והרוח אדם יוצר טרם כשהיה

 

 יתר איזה כי, הארץ לעפר והותש לא עפר שתהיה גם כי לומר, תשוב עפר אל באומרו יכוון או

 אם כי, תשוב ועפר אמר לא כן על. ממנו אותך יצרו יתברך שידיו על, גופך בעפר יהיה איכות

 ואליו אמר ולא, שנית פעם עפר באומרו וגם. אליו בא אם כי, כמוהו עפר אינך כאילו, עפר אל

 .הוא באיכות אחר עפר כי יורה תשוב

 

 

  :ָחי-ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ִּכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָּכל כ
 הראוי ומן, הייתה היא אומרו נדקדק לזה אך. חיה תקרא ראוי, חי כל על אם הייתהש על הנה

 . חי כל אם היא כי יאמר

 . להימתח ולא הקלקול אחר שם לה קרא למה ועוד,

 חי כל אם הייתה היא להימתח הנה כי, שחסרה מה להראות, חוה קראתיה עתה יאמר אך

 הארבע כל העפר אל וישובו ימותו לםוכ שבעבורה, מת כל אם היא עתה אך, חיה ליקרא ראויה

 תקרא כן ועל ו"וי שאריות', ד חיה של ד"מהיו יחסרו יסודות הארבע חסרון על כן על, יסודות

 .תשוב עפר ואל אומרו אל זה עניין נסמך כן ועל, חוה

 

  :ֱא�ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם 'הַוַּיַעׂש  כא
 אם כי והערנו ,אור כתנות בתורתו כתוב שמצאו) כפ"( מאיר רבי מאמר למעלה כתבנו הנה

 . הלוובא חושך אור אדרבה כך אחר הוא ואם, פה נאמר למה החטא קודם הוא

 . מאז הלבישם לא למה ועוד,

 בגוף בהיותם, דרבנן חלוקא היא אור כתנות להם היה להימתח כי, למעלה שכתבנו מה הוא אך

 דקותם נתלבש כך אחר אך, שבנמצאים ובשר כעור עב בלתי, זך היה גופם כי, עדן בגן ונפש

 זכים היו כך כל הנה כי, ואשתו אדם הפסידו מה ראו, פה יאמר וזה. בעצם ייגשמ עור ונעשה

 כתנות ולאשתו לאדם אלוהים ה' ויעש כי, ה' אל מלבושם תייעש חסייתת גדר עד, ונפש בגוף

 בהם שהקנה וילבישם ועתה, דרבנן בחלוקא כן גם עדן בגן גופם להתלבש כדי םיירוחנ אור

 על הוא, עור שכתב ומה, אור כתנות להימתח ויעש הכתוב ושיעור. לעור מאור ויחלף, הלבשה

 האותיות כי, אור היו להיבתח כי תבין ומזה כלומר, הכתנות את וילבישם כך שאחר מה

 .התיבה להגיה ולא מאיר רבי כוונת תהיה כן כי מתחלפות

 

 

 [הן היה האדם כאחד ממנו]
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ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם -ֱא�ִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן 'הַוּיֹאֶמר  כב
  :ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם

  .הבנה משולל הפסוק כל הנה
 הוא שגזר מה כי בהקדים והוא', כו האדם הן מעלה של לפמליא יתברך הוא שאמר יאמר ויתכן

 הוא ברא מאז כי הוא הלא, לעולם חי ויעמד - אחר עונש ולא, וזרעיותיו האדם על מיתה יתברך

 שכינתו אל מרכבה האדם בני שיהיו שהוא, בתחתונים דירה לו לשתהיה היה, העולם יתברך

 גם כי, התחיה לאחר יקווה כאשר זך יהיה הוא גם כי, החומר מעכב בלי ונפש בגוף בעצם

 . הנפש מעין מאד ייספיר יהיה החומר

 

 אומרו על ככתוב, חומרו ונתעכר חטא אשר עד .כנודע מאז היה כך ,אדם חטא לא אם ,והנה

 הארץ בכור יתמרק עד, החומר לזכך ראשיתו אל לשוב אפשר אי כן ועל, וילבישם' כו ויעש

 לא הצדיקים שאפילו ,כוללת המיתה הוכרחה כן על, העליון טל ידי על חדשה בריה עשהיוי

, אפשר בלתי חיותם םייבח כי .לעפרן מלשוב המתים תייתח קודם אחת שעה לפחות מהם יבצר

 .בעגל נתקלקלו, להזדכך מקום שהיה ראשונות לוחות ידי שעל תורה במתן אפילו כי

 

 היה כי שהוא ,ממנו כאחד היה האדם הן, השרת למלאכי יתברך הוא שאמר .העניין אל ונבוא

 ורע טוב לדעת נמשך אך, זך היה כן שכינה בהם מלהשרות הגשם יעצרם שלא כמלאכים

 ,ונפש בגוף השכינה אל מרכבה היותו במעלה לעלות תעלה תורפוא כן ועל. חומרו ונתעכר

 ואכל החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן ,עדן בגן יישאר אם כן ועל .המיתה גזרת לו הייתה
 .יתוקן ולא - מת בלתי ונמצא לעולם וחי

 

 המלך דוד לוקיבס כי) 'ל דף שבת( בגמרא ל"ז מאמרם ענייןכ יהיה, וחי ויאכל שיקח אומרו ענייןו

 עד ממנו נפשו את ליקח אליו ליגש תוהמו מלאך יכול ולא ,היום אותו כל בתורה עוסק היה ה"ע

 . שפסק

 . ונפטר הפסיק השבירה הברת ומן, מהגג כלי השליכה ששפחה עד ה"ע רבי וכן

 על כי, התורה סודות עסק עניין שהוא, םייהח מעץ יקח עדן בגן אדם ישאר אם יתברך יאמר כן

 עדן עצי ומגדיל ומצמיח שפע משפיע היה, יהמצוותו בה עסקו ידי ועל, לו הייתה הסוד דרך

 מעץ גם ולקח אומרו שהוא בתורה באחוז והנה .ולשמרה לעבדה אומרו והוא, למעלה כמפורש

 תוהמו מלאך יוכל ולא, םייהח מעץ יתבטל לא באופן לו ויערב כאוכל שיהנה יאכל אפשר, םייהח

 וישלחהו כן על, ה"ע וברבי ה"ע המלך בדוד היה כאשר, יפסיקהו דבר שם אין כי, שמה לגשת
 .'כו
 

 בידיעת נכנס היה אם מקפיד היה שלא הוא, ממנו תאכל לא יתברך שאומרו נפרש אם יאמר או

  .מינות סברת היא ,ממנו ונהנה אוכל היה לא אם ורע טוב חקירות
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, בדרשותיו חקור שהוא ,ממנו אוכל היה ולא ,ורע טוב הדעת עץ ענייןב נכנס אדם היה אם כי

 האמת חכמי כמאמר ,בשלום ויצא בשלום נכנס רק, החרם מן מאומה בידו ידבק ושלא

 רמזו כאשר, מפריו האכילה שהיא - מין שנעשה) פ"ד סנהדרין( ל"ז אמרו אך .רע אין, באברהם

 הזה כסוחט, החקירות אל משל שהוא, והשקתו רוש ענבי שסחטה) פי"א רבה בראשית( ל"ז

 .מפנימיותו לאכל

 

 העניין אל ונבוא
 אולב מקום לו שיהיה מכשול לפניו נתתי למה, נגדי איש ידבר אפשר הלא :יתברך הוא אמר

 היה, ממנו לאכול אליו הבא לכל בייחו אם הנה, יתברך הוא אמר לזה ?!ההוא העץ עניין אל

 האדם הן :אומרו וזהו. יחטא ולא בשלום ויצא והרע הטוב וידע באמת יחזיק אפשר אך, קשה
 שלא באופן בשלום יצא רק, יחטא ולא ידיעהכ ורע טוב לדעת ,קודש שרפי ,ממנו כאחד היה

, לתקנו צריך שחטא ומה, בחירתו על ואשם ואכל, בלבד בידיעה עמד לא אך .מכשול לו נתתי

 '.כו וישלחהו כן על ,בקודם כמדובר קיוןינ יוכל ולא, 'כו ידו ישלח פן עדן בגן ישאר ואם

 

  :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם-ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת-ֱא�ִהים ִמַּגן 'הַוְיַׁשְּלֵחהּו  כג
ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר -ֶאתֵעֶדן -ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן-ַוְיָגֶרׁש ֶאת כד
  :ֶּדֶר� ֵעץ ַהַחִּיים-ֶאת

 . שלחו לחרוש האם, הזאת העבודה מה לדעת צריך

 . מיותר הוא משם לוקח אשר אומרו ועוד,

 . יצא שכבר אחר יגרשהו ואיך, שלחו כי חוצה היה הרי ,האדם את ויגרש אומרו ועוד,

 בדבריהם וגם, וגירושין בשילוחין שדנו) והמה כאדם פתיחה( רבתי באיכה אמרו ל"רז והנה

 . ענייןה כפל אל לב לשים ראוי

  :דברים שני עושה האשה את המגרש כי יהיה ל"רזל והנה

 , מביתו שמשלחה .א

 . בגט לבינה בינו שכורת .ב

 .'כו מבדילים היו עונותיכם ענייןכ, לבינו בינו ככורת שיהיה, וגרשו, עדן מגן שלחו יתברך הוא כן

 

', כו פר משור ה'ל ותיטב פסוק על) חכ" שבת דף( ל"ז מאמרם בהזכיר יאמר הפשט דרך ועל

  .הראשון אדם שהקריב קרבן שהוא

  .בפרשה נזכר לא כי, הקריבו זמן באיזה לדעת וראוי

 

 עניין הכתובל נבוא ובזה
 הוא לנו הורה דרכו פי ועל. לו להאריך הקרבן להקריב לשלחו שחטא אחר הדבר יצא ה'מ כי

 שהיה להודיעו לא וגם, בזעף כלה לגרשו רצה לא וכי, בריותיו עם וחסדו ותנותווענ גודל יתברך

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 80       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 למקום עדן מגן שילך לו ואמר. קרבנו להקריב שלחו לקו קו, לו לאט אם כי, בהחלט מוציאו

 שור קרבן הוא, עבודה יעבוד ושם ,המוריה שבהר המזבח מקום הוא, משם לוקח אשר כפרתו

 להצמיחה ועובד כחורש האדמה את עובד נמצא ובזה. ל"רזמ כנודע, שהקריב מפריס מקרין פר

 במקום הקרבן ריצוי ידי על עתה, בעבורך האדמה ארורה כאומרו, ה' אררה אשר את לתקן

 אשר האדמה את לעבוד אומרו וזהו .השמים שער הוא, תמיד קדושה שפע שם כי, כפרתו
 לו הגיד ולא. מה בצד יתוקן - בתשובה זה קרבן ידי שעל, נברא כפרתו ממקום כי ,משם לוקח

  .כך אחר לחזור היה, אדם של רוחו על העולה והנה. גמורים גירושיו שהיו

 

 בפניו לו שאמר ולא ,האדם את ויגרש אומרו וזהו. עוד ישוב שלא גירשו יתברך הוא אמנם

 'כו החרב להט ואת' כו עדן לגן מקדם וישכן כי הוא הלא, הגירושין היו איך כן ואם. ישוב שלא
 כי' כו ויגרש כך ואחר' כו וישלחהו וזהו'. כו דרך את לשמור וזהו. ליכנס יוכל לא כשישוב למען

 .כמדובר גירשו כך ואחר שלחו להיתח

 
  ד פרק

  :'ה-ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת-ֶאתַחָּוה ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד -ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת א
  :ֶהֶבל ֹרֵעה צֹאן ְוַקִין ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה-ָהֶבל ַוְיִהי-ָאִחיו ֶאת-ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ב

 . הידיעה א"בה והאדם ולא' כו את אדם וידע יאמר ראוי היה הנה

 להוליד שלא פירש להישתח באומרם, זה לתרץ) א"כפ רבה בראשית( ל"רז כיוונו אפשר והנה

 . התורה את לקבל עתידין דורות ו"כ שאחר ידע כך ואחר, גיהינוםל בנים

 וידע אומר היה אם כן שאין מה, אלו תיבות ה' של תיבות ראשי ממספר ל"ז להם יצא ואפשר

 . מיותר היה חוה אומרו וגם'. וכו אדם

 ואומרו ,קין את ותלד באומרו אך, בהבל וכן קין שמו ותקרא יאמר שהראוי לב לשים ראוי ועוד

 ואם. נחשב זר כמו הלא, יוצרו מטרם אחד כל שם נודע היה מאליהם כאילו ,הבל את אחיו את

. קין שמו ותקרא כך ואחר' כו קניתי ותאמר להיתח לומר לו היה, קין נקרא' כו קניתי אומרה על

 . דבר אמרה לא שבהבל היה מה וגם

 . איש שקנתה הקנין היה מה ידי על ועוד,

 . מובן בלתי הוא ,ה' את איש קניתי אומרה ועוד

 .בצאן וזה האדמה בעבודת בחר זה למה וגם

 

 
 ולא אחרת ונושא ממני פורש היה כן לא שאם, איש קניתי אישי את שהאכלתי במה יאמר או

 .ה' את וזהו, ה' עם שאני אם כי, בי ה' מאס שלא יראה, בן לי היה
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 הוא כי ,קין הוא מאליו כן ועל, וחומר זוהמא עביות אל חסיימת זה, היו אלה בניה שני והנה

 נפש באפיו נפח אשר יתברך פיו הבל, הנפש אל חסיימת היה הוא הבל אך. ייממש ינייקנ דבר

 אחד כל כאילו' וכו הבל את אחיו את .'כו קין את וזהו. פה מהבל נגזר הבל עניין וזהו, כאדם

 הוצרכה לא כן ועל. העיקר כך ואחר הזוהמא פלטה להיתח כי, ראשונה יצא קין כן ועל. עמו שמו

 רועה הבל ויהי כן ועל. לתקנו שמו יצרף יתברך מאתו כמבקשת בקין כאשר, בהבל דבר לומר
 על רק מעלתו הייתה לא קין אך. עליהם רועה םייח מהבעלי למעלה גדרו הוא היה כי ,צאן

 האמת חכמי מאמר והוא. םייח הבעלי על עלה לא אך, הצומח להוציא אדמה ועובד, הדומם

  :)ד"נ דף בראשית בזוהרעיין (

 .דדכותא מסטרא והבל, דמסאבותא מסטרא היה קין כי

 

 מבחינת היה כי והכירה קין את וראתה, מאד יודעת הייתה חוה הנה כי והוא ונבוא אל העניין.

, בתשובה ששבתי מה ידי שעל אם כי זה אין אמרה אז, אחרת הבחינה עם מעורב ולא הזוהמא

, הבחינות שתי את ה' שחילק, ה' את איש קניתי, 'כו שניהם עיני ותפקחנה בפסוק כמדובר

 הבל הוא, זוהמא בלי ה' עם שיהיה איש קניתי כן ואם. מעורבין יצאו שלא ,אחד בבן אחד כל

 וכמו. כבר דברה עליו כי, דבר אמרה לא בהבל כן ועל, ה'ל הודתה והיא, בבטנה עדיין שהיה

 מטומאת נחמתי יאמר, קין את שתיקן משה הוא והבל, יתרו הוא קין כי, האמת חכמי שאמרו

, שיתקנהו משה האיש הוא, ה' עם שהוא איש הוא הלא, קוןית תשובתי ידי על קניתי הנה כי, קין

 .כבקודם תשובה ידי על יהיה והקנין

 

 איש קניתי כי נחמתי תאמר ,האיש את לשבת משה ויואל שנאמר ,איש נקרא שיתרו ובמה

 .עם כמו את כי, הבן זה והוא, ה' אל שידבק יתרו הוא, ה' עם שהוא

 

 [קין והבל]
  :'להַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה  ג
  :ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ֶאל 'ההּוא ִמְּבֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע -ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם ד
  : ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוִּיְּפלּו ָּפָניו-ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל ה
  :ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָל� ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶני�-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  ו
  :ּבֹו-ְוֵאֶלי� ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשלֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ -ֲהלֹוא ִאם ז
 

 כל ואם, מהצאן וזה האדמה מפרי זה, מנחותיהם נשתנו למה לב לשים ראוי '.כו מקץ ויהי

 . קין נאשם למה הביא ממלאכתו אחד

 . מיותר הוא הוא גם אומרו כי ,הוא גם הביא והבל אומרו ועוד

 מנחתו ואל קין ואל אומרו וכן. הבל מנחת את לומר לו שהיה ,מנחתו ואל הבל אל אומרו ועוד
 . שעה לא קין מנחת ואל לומר לו והיה, מיותר הוא קין אל אומרו כי, שעה לא
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 . זה בדבר צודקת פנים נפילת אין כי, פניו ויפלו אומרו ועוד

 הכל ונראה ,פניך נפלו ולמה לך חרה למה באומרו, לשנים יתברך הוא שמחלקן אלא עוד ולא

 . אחד דבר

'. כו לך חרה למה מאמרו אל טעם נתינת זה הוא איך ',כו שאת תטיב אם הלא אומרו ועוד,
 חטאת הפתח הוא להיתח כי הוא שנהפוך', כו לפתח אומרו עניין מה' כו תטיב לא ואם ואומרו

, בו תמשול ואתה תשוקתו ואליך אומרו וכן. טיביי שלא מה הוא כך ואחר, הלידה בעת רובץ
 .וקשר וטעם עניין משוללי דברים שהם

 

  :'להַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה  ג
 את אשר אם כי, יתברך אליו ראוי דבר להביא יכול איש אין, ה'ל יובא אשר המנחה הנה אמנם

 ולנתח לזבוח ראוי היה נפשו את כי, בלבו לשים אדם צריך ה'ל קרבן בהקריב כן ועל. ישא נפשו

 את בזבוח וןיכו הדבר ובכלל. ביצחק חפץ היה כאשר יתברך הוא בו שירצה איווהלו, ולשרוף

 קרבו המזבח על ונשרף, דמו ונזרק ומנתח שוחט הוא עצמו את כאילו, השה את או השור

, עצמו את המחשבה בטוב להיתח מכם יקריב כי אדם הכתוב מאמר אצלנו והוא. וחלבו וכרעיו

 כלומר, קרבנכם את תקריבו' כו הבהמה מן כך ואחר, מקריב הוא נפשו את כאילו ה'ל קרבן

 .ובהמתו הוא יחד קרבים קרבנות שני כאילו האת ומרבה. עצמכם של קרבן

 

 על רק יתרונו היה שלא למה הנה כי, והוא ,האדמה מפרי הביא קין כי אמר העניין אל ונבוא

 כן על, קונו ועבודת כשרון ידי על םייח הבעלי על להעדיף חש ולא, אדמה עובד היה כי הצומח

 . ה'ל קרבנו מקריב כדרך עצמו את הביא שלא שנית, צומח הביא

 

  :ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ֶאל 'ההּוא ִמְּבֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע -ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם ד
, עצמו את גם כלומר, הוא גם אם כי בלבד םייח בעלי הביא שלא כלומר ,הוא גם הביא הבל אך

 הבל כי נמצא .וחלבהן צאנו בכורות עם מקריב הוא עצמו את כאילו בלבו העלה להיתח כי

 .מנחתו ואל הבל אל ה' וישע וזהו, בהמתו ואת עצמו את, קרבנות שני הביא
  :ַוִּיְּפלּו ָּפָניוִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד -ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל ה

 הבל שאל יאמר כך ואחר, להיתח שהקריב קין אל שעה לאש תחילה לכתוב ראוי היה והנה

 כאילו ןולכו הוא גם כיוון, מנחתו ואל הבל אל שעה כי קין בראות כי יהיה אך. שעה מנחתו ואל

 אל ה' וישע אומרו שאחר וזהו. מלומדה אנשים מצוות היה כי לו הושו ולא, עצמו את מקריב
 כעס לכלל ובבואו. מאוד לקין ויחר אז, שעה לא מנחתו ואל קין ואל אמר, מנחתו ואל הבל

' כו עלם ולית' כו דין לית ואמר נתפקר כי) יונתן תרגוםעיין ב( ל"ז מאמרם והוא, טעות לכלל בא

 מעל אלוהים צלם ומפיל ומסיר נפשו מאבד כך המתפקר כי ספק אין והנה', כו טב אגר ולית

 .ממנו נפל - צלמו הוא בעצם פנים הנקרא כי ,פניו ויפלו אומרו וזה, פניו
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  :ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָל� ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶני�-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  ו
 הלא ,פניך נפלו גדר עד פשעת למה אומר אם הנה לומר', כו לך חרה למה קין ה' אל ויאמר

 היות נמשך כן ידי שעל ,לך חרה למה, פירכא דדינא אעיקרא אך, החטיאך הכעס כי תענה

 כי .אלוהים צלם ואיבדת ,מראך מאיש ששיחת ,פניך נפלו ולמה והיא, אחרת תביעה עליך

 כי :טועה אלא אינך, קבלתי שלא על וכעסת, תביא אשר במנחה תלוי ענייןשה חשבת אשר

 ה"ע שמואל כמאמר, טוב מזבח שמוע כי. והמנחה השאת הוא מעשיך ותכשיר תטיב אם הלא

 על ל"ז שאמרו כמו מקרוב והקשבה מרחוק שמיעה כי והוא, כו' שמוע הנה) ו"ט א שמואל(

 אך, טוב מזבח כשרון בקלות שהוא מרחוק שמוע אומרו זהו .הארץ ותשמע השמים האזינו

 הארץ מן וידעוני אוב קסם שביערת על פניך אשא ולא, אלים מחלב אפילו טוב, מקרוב להקשיב

 דע אתה כי, חטאתך על מלהודות עמי מפציר שאתה כזה קל וןוע על ואעבור, גדול ןועו שהיה

, יחידי מרי הוא ,הארץ מן שביערת קסם חטאת הלא כי, שביערת מהקסם וכפול גדול זה כי לך

 ?החמור ותקל הקל תחמיר ואיך, מפציר שאתה הזה ההפצר יחשב ותרפים ואון אך

 

  :ּבֹו-ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ ְוֵאֶלי� ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשלֵּתיִטיב -ֲהלֹוא ִאם ז
 מסלקת המנחה אין תיטיב לא ואם. והמנחה שאתה הוא ,תיטיב אם אמר העניין אל ונחזור

 . לבלעך לפניך ירבץ שעשית הקטגור כי ,רובץ חטאת ,ממנו בצאתך ,העולם לפתח אם כי, וןוהע

 המשחית כי, עבירה גוררת עבירה כי, להחטיאך תשוקתו אליך ימיך כל כי ,אודיעך ועוד

 .בו תמשלש נגדו תתאזר אתהו לכן, יותר לעשות לפתות מתמיד הוא, בעבירה הנעשה

 

 לא ואם. עךייואס אעלך כי ,שאת – ה' עד ולשוב ליטהר אושתב תטיב אם הלא :יאמר או
 ליטמא בא ענייןכ ,לך שפותחין לפתח הנה, דרכך תאחוז אם כי, ליטהר אותב שלא ,תיטיב

 אם הלא כי .לך שפותחין אם כי, ליטמא עךייאס שלא על, עוד מליכשל אשייתת אל ,לו פותחין

 תמתין ולא, עבירה גוררת עבירה כי ,להחטיאך רובץ שעשית חטאתה הנה ,אחטיאך לא אני

 שנית שלא ,ואורח הלך הוא עדייןש, תשוקתו שאליך בעוד אם כי, תטהר ואחר העבירה בא עד

 כן שאין מה, בו תמשול ואתה אז, רצונו שתעשה משתוקק כעני עדיין והוא, בחטא ושלשת

 .בך ימשול אז כי הבית בעל עשותויה אחר
 

  :ַוַּיַהְרֵגהּוֶהֶבל ָאִחיו -ֶהֶבל ָאִחיו ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ח
 מאמר יש כן על והנה. בשדה אותו הרוג עניין ומה. לו שאמר מה בפסוק שאין לב לשית ראוי

  ל"רז

 המקדש בית על אומרים ויש, שדה נחלת עסקי על אומריםיש ) ב"כפ רבה בראשית(

 . מצאה בשדה כי א"כד ,האשה על אומרים ויש, בשדה לשוח יצחק ויצא א"כד ,הוא

 ל"רז שהוצרכו עד, אחיו הבל את קין ויהרוג רק יאמר לא מהראוי כי, קין ויקם אומרו ועוד,

 .מתחתיו קם כך ואחר קין את הבל הפיל להיתח כי לומר) שם(
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  :אמרו הזוהר בספר הנה אך

 . דקדושה מסטרא והבל, דמסאבא מסטרא היה קין כי

 

 ) ד"נ דף( הזוהר מספר ידענו עוד הנה כי והוא .העניין אל נבוא ובזה

 . ביישוב כן שאין מה, דמסאבא רוחא שליטת מקום הם ומדברות השדות כי

, להחטיאו תשוקתו הייתה אליו הרע היצר כח כי ,תשוקתו ואליך לקין אמר יתברך הוא והנה

 ,פניו ויפלו' כו ויחר אומרו על כתבנו כאשר, סרה לדברהחל  והוא. עבירה גוררת עבירה כי
 בו למשול קין יכול עדיין, אחת פעם רק חטא שלא שכעת אלא. אחרת לו תגרור עבירה ואותה

 לשון כטבע, בהיח בלשון הנזכרים הדברים קין ויאמר הנה כי הכתוב אמר. יחטיאנו שלא

 כעת היה כי ,אחיו אומרו וזהו והואח בבחינת זה וכל, יתברך לו שדבר מה כל לו אמר, אמירה

 קין ויקם אז, דמסאבותא סטרא שליטת שם כי בשדה בהיותם ויהי כן אחרי אך. ביצרו מושל

 הרע יצר הוא שטן הוא יצרו שם שנתעורר, הקדושה על ויגבה קם, ההיא מסטרא שהיה

 .לו ולא שעה מנחתו ואל הבל אל כי, קנא אשר קנאתו על ויהרגהו, ההיא שמהבחינה

 
  :ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחי� ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  ט
  :ָהֲאָדָמה-ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ָאִחי� ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן י

  :�ְּדֵמי ָאִחי� ִמָּידֶ -ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת-ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן יא
  :ֹּכָחּה ָל� ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ-ֹתֵסף ֵּתת-ָהֲאָדָמה לֹא-ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת יב
  :ָּגדֹול ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹוא 'ה-ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל יג
ֹמְצִאי -ְוָהָיה ָכלֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָּפֶני� ֶאָּסֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָּבָאֶרץ  יד

   :ַיַהְרֵגִני
 

' כו ידעתי לא לומר פה פתחון כנותן שיראה, שאלה זו מה כי ,הבל אי באומרו לב לשים ראוי

 אחיך מלת וגם. עשית מה לומר לו היה להיומתח, הוא איה כמסתפק יתברך שמודה במה

 . מיותרת

 דבר יתברך הוא והלא, דבר כל יפלא יתברך שממנו דעתו על עלה איך ,ידעתי לא אומרו ועוד

 ידע לא לו שחרה שידע מי כי, לבו על יעלה שלא היתכן ,פניך נפלו ולמה לך חרה למה עמו

 שלילת רוחו על עלה ואם, האדמה מפרי ה'ל מנחה שהביא לתוימתח וגם. אחיו את בהרגו

 . מנחה לו יקריב איכה השגחה

 ידעתי לא אומרו בכלל וגם, הבל איה לשאלת תשובה זו אין ,אנכי אחי השומר אומרו ועוד

 . הוא

 . בפירוש אחיך את הרגת למה אלא לומר ראוי היה לא ,עשית מה אומרו ועוד

 . רבים לשון דמי אומרו וגם

 . ועתה מאי' כו אתה ארור ועתה אומרו ועוד
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 , ממנה ארור שהוא שיאמר האדמה ארירת היא מה ,אררה אשר האדמה מן אומרו וגם

 . חטאתה ומה פשעה מה, פיה פצתהש האדמה את שמאשים שמורה ועוד,

 . מיותר הוא מידך אומרו וגם

 . פיה פצתה שהיא היתכן …וגם

 רק יאמר שלא הראוי ומן, האדמה עבודת יזכיר למה', כו האדמה את תעבוד כי אומרו ועוד

  .לך כחה תת האדמה תוסף לא
 . ונד נע שיהיה עם, זה עונש לו יחדינת למה ועוד
 . האדמה פני מעל נתגרש היכן כי, היה לא זה כי', כו היום אותי גרשת הן אומרו ועוד

 . איש יסתר יתברך שמפניו היתכן, אסתר ומפניך אומרו ועוד

 . מוצאו כל שיהרגוהו ראיי למה ,יהרגני מוצאי כל אמר ואיך

 מדברי יראה הלא כי, יוקם שבעתים אומרו הגזרה תהיה שאיך ,קין הורג כל לכן אומרו ועוד

 . המתרגם כמאמר קין יוקם שבעתים כי כאומרו, לקין יאריכו דורות שבעה כי שהוא למך

 יהרגהו לבל תיקן הוא קין הורג כל לכן אומרו ואם, ענינו מה ,אות לקין ה' וישם אומרו ועוד

 . אות צורך מה, מוצאו כל

 .ה' מלפני איש יצא יתכן איך, ה' מלפני קין ויצא אומרו ועוד

 

  :ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחי� ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  ט
 ואחר, בעצם לו כאח פיוסים דברי לו שאמר ,אחיו הבל אל קין ויאמר באומרו כתבנו הנה אמנם

 שהוא עמו אחוותך היכן ,אחיך הבל אי יתברך הוא לו יאמר וזה. הרגו בשדה בהיותן כך

 .הרגו רבה הואחו הוראת שאחר עניין,ה להגזים

 בי שנתת אלא, אני הרגתיו לא לו שאמר) במדרש תנחומאעיין ( ל"רז אמרו קין בתשובת והנה

 . רע עשיתו אתה :יתברך הוא לו והשיב, הרע יצר

 אתה יתברך השיבו איך וגם'. כו ידעתי לא אלא כלל בכתוב מזה אין כי לב לשית ראוי והנה

 . מעצמו הוא ומר רע לא האם, רע עשיתו

 
 הנכנס כן אם אלא חוטא אדם אין כי ידענו הנה כי והוא. הכתובים עניין אל נבוא בזה הנה אך

 בי נכנס כי, דעת בי היה לא כלומר ,ידעתי לא יאמר וזה, חוטא הוא דעת ובבלי ,שטות רוח בו

 אני הרגתיו לא באומרם ל"ז מאמרם עניין זה והנה. עשה והוא ,הרע היצר כח הוא ,שטות רוח

 . הרע יצר בי שנתת אתה אלא

 

, אנכי אחי השומר כי ,לי אפשר אי זה ?ממנו לשומרו יצרך נגד עמדת לא למה תאמר ושמא
 איך כן ואם, ממסאבותא ואני דדכותא מסטרא כנודע הוא כי, אליו נגדי אני בטבע הלא לומר

 ואת אותו ותישע, לך ידמה כי, לשומר לו תהיה ראוי היה אתה אם כי כלומר .אנכי שומרו אהיה

 .להורגו יחטיאני בל יצרי לשמור לך והיה, מנחתו
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  :ָהֲאָדָמה-ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ָאִחי� ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן י
 גם כי שהוא, חושב שאתה ממה יותר עשית גדול דבר', כו עשית מה יתברך הוא לו והשיב

 הזוהר ספר עניין והוא, רע עשיתו אתה ל"ז מאמרם עניין והוא. עליך הוא הרע היצר בך שליטת

 מה ,לו שמוע לבלתי טוב שכר לתת לאדם לטוב הרע היצר נתן יתברך הוא כי. השפחה ממשל

 וגם .בחירתו ברוע לרעה מהפכו ממנו המתפתה והאדם ,הרע יצר לאדם היה לא אם כן שאין

 ודם דמו ,שפכת רבים דמים אם כי, הרגת לבדו אותו לא אם כי, הרגתו שאתה לומר צריך אין

 .האדמה מן אתה ארור ,תשובה עשותך טרם ועתה ,האדמה מן אלי צועקים לםווכ, זרעיותיו
 

  :ְּדֵמי ָאִחי� ִמָּיֶד�-ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת-ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן יא
 ארור כי הוא, עתה לך שיהיה ומה, מותך לאחר לך שמור העונש עיקר הנה', כו ועתה יאמר או

 קללת הייתה והנה, הוא וגם האדמה נתקללה אדם כשחטא הנה כי והוא. האדמה מן אתה

 בראשית( ל"רז ופירשו, בעבורך האדמה ארורה נאמר עליה הנה כי, קללתו על יתירה האדמה
 את ואכלת לו שנאמר ולאדם, ודרדר וקוץ ופרעושים יתושים :ארורים דברים שתעלה) כפ" רבה

, לחם תאכל אפך בזעת באומרו ,עמו יתברך הוא הטיב זה כל עם, מאליו היוצא השדה עשב

 תןית כי ,לחם יצא שממנה, תשביענו חטים שחלב, לחם יאכל האדמה את יעבוד שאם שהוא

 ממנה מנעו לא כה עד הנה כי ,האדמה מן יותר אתה ארור אלא ,כן לא אתה אך. לו כחה את

 תת תוסף לא האדמה את תעבוד כי גם ועתה, האדמה את יעבוד כשלא רק, לאדם כחה תת

 .לו כחה תתן האדמה את יעבוד שאם, באדם כאשר לך כחה

 

  :ֹּכָחּה ָל� ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ-ֹתֵסף ֵּתת-ָהֲאָדָמה לֹא-ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת יב
 פצתה אשר באומרו הטעם ונתן .האדמה מן לך נמשך זה עונש לומר ,האדמה מן יאמר או

 פיה את פצתהש הראשונה הפעם הלא כי, ידך על האדמה היא עלובה הנה לומר', כו פיה את
 לקחת' כו פצתה אשר וזהו, הרוג נפש בדם היה, העולם נברא מאז בתוכה קבור איש לקבל

 לא' כו תעבוד כי כן על. מידך לה בא וזה, הוא אחיך כי כפולה עבירה שהיא ,אחיך דמי את
 דר תהיה לא כי' כו ונד נע כן ידי ועל, אותה עבודתך ידי על לחם לך להוציא ,לך כחה תתן

 הזמן בו תנוח לא, שם תגלה אשר מקום בכל וגם, למקום ממקום גולה נע אם כי, מיוחד במקום

 עשית כי לך מתקוממה ארץ כי, וביה מיניה במקום ומטולטל נד אם כי, שם גר תהיה אשר

 .ברעה פיה פתיחת

 

  :ָּגדֹול ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹוא 'ה-ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל יג
 שובך טרם ועתה שהוא, ועתה יתברך באומרו הבין כי והוא, מנשוא עוני גדול ה' אל קין ויאמר

 עד ראשון ראשון להעביר יתברך דרכו כי והוא ,מנשוא עוני גדול ואמר התודה כן על, בתשובה

 .השלישי עד וסבול מנשוא עוני גדול הנה אמר, שלישי וןוע

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 87       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

 מקום היה שם כי, השמים שער מקום המוריה בהר אז דרים היו הנה כי', כו אותי גרשת הן

 גזר יתברך והוא. זה היה ההוא ובמצב, וחלבהן צאנו בכורות הבל והקריב, אדם בו שהקריב

 שהוא ,האדמה פני מעל אותי גרשת הן אומרו וזה, משם שנתגרש בארץ ונד נע יהיה עליו

 אסתר מפניך וגם. לי מועיל היה המקום זכות כי. האדמה כל של הפנים שהוא המוריה מהר

 ,יהרגני מוצאי כל והיה כן ועל ,פניו ויפלו באומרו כמדובר מפני סר אלוהים צלם כי, פניך מאור
 כמפורש פניו על אלוהים צלם בו אשר רק, השדה חית כל על יהיה וחתכם ומוראכם נאמר לא כי

 .אצלנו

 

 .ֹמְצאֹו-ֹאתֹו ָּכל-ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהּכֹות 'הֹהֵרג ַקִין ִׁשְבָעַתִים יָֻּקם ַוָּיֶׂשם -ָלֵכן ָּכל 'הַוּיֹאֶמר לֹו  טו
 זה לפי והנה. שישוב לו תלו דורות שבעה כי יוקם שבעתים :פירשו ל"ז י"ורש המתרגם נהה

 גומר ובלתי להגזים כמתחיל שהוא י"רשירש פ וכן, רהיגז משולל הוא קין הורג כל אומרו

 . רהיזהג

 השביע כי אפשר ובזה, שבועה הוא לכן כי) ופ" רבה שמות( ל"רזמ שידענו במה אחשוב לכן

 הורג כל על שבועה חומר יהיה כי ,הורג כל לכן אומרו וזה, יהרגוהו בל ברואיו את יתברך הוא

 לא ההוא הזמן ועד, חטאו על לו יאריכו דורות שבעה שהם שבעתים קין כבר כי והטעם. קין

 וימח נאמר ועליו, המבול עד לו שתלו ל"ז שאמרו כמו היה וכן. עוות אשר את יתקן אולי בו יגעו

 .ברפיון תלוי שהיה ,היקום כל את

 

  :ראיימת היה בחינות משתי והנה

 , בעולם המשוטטות הרוגז מכחות .א

 . ודומיהם רעות כחיות םייח מהבעלי .ב

 פולישת - אות לקין ה' וישם אמר םייח הבעלי ועל', כו קין הורג כל לכן אמר האחד על כן על

 .עליהם אלוהים תתיח

 

  :ֵעֶדן-נֹוד ִקְדַמת-ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ 'הַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני  טז
 סנהדרין( ל"ז כמאמרם, נד ונשאר הנע ממנו ויסירו מחצה הועיל, ששב התשובה ידי שעל ואמר

 במקום יושב יהיה שלא היה נעה כי פירושנו לפי ויהיה', כו נוד בארץ וישב אומרו וזהו), ז"לדף 

 עתה כי ויאמר. נד רק בו מיושב יהיה לא ימצא אשר במקום גם כי הוא ונוד, מטולטל רק אחד

 . וביה מינה נד היה ההיא בארץ אם כי, טלטול בלי וישב

 

 נתעתד כי על ויהיה, נוד ונעשית נד במלת ניתנה כן ועל', ו האות הוא, לו ששם האות כי ואפשר

 גן בעדן אבדתו יזכור למען, עדן קדמת במקום היה ואפשר. יתירה' בו יתרו שנקרא ביתר אולב

 .תשובתו יגמור כן ידי על למען, ברשעו איבד אשר אלוהים
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  :ְוֶלֶמ� ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ָקִין-ִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם כד
, לפניו וילד, עוף או חיה ציד לצוד הקשת תופס והיה סומא היה למך כי) שם ל"ח( ל"רז אמרו

 תמה אליו כשהודע כך ואחר, והרגו החץ וירה, איש והיה, ציד נגדו רואה שהיה הילד ואמר

 לנשיו מתנצל והיה, שוגג שהרג נמצא. כפיו שתי בין שלפניו הילד ראש ומיעך, כפיו את ויספוק

  .ושבעה שבעים יתלו ואליו, לקין תלו דורות שבעה כי :ואמר, ממנו יפרשו בל
 

 ידות עשר כי בדעתו ועלה, שוגג חטא והוא ,מזיד חטא קין הנה כי, הזה החשבון לו יצא ואפשר

 שהיה על שבעה ועוד, לקין שתלו מה על שבעה פעמים עשר לו יתלו כן על, השוגג על למזיד

 כי, שבי פצע בשביל הרגתי איש כי וזהו. זולתו לשוגג דומה ואינו ,סומא היה כי, לאונס קרוב

 ספקתי חבורתי דאגת מצד לי חרה כן שעל, באיש שעשיתי חבורתי בשביל וילד, אנכי סומא

 .משוגג יגרע זו בחינה ועל בילד ופגעו, כפי

 

ִלי ֱא�ִהים ֶזַרע ַאֵחר ַּתַחת -ִּכי ָׁשת ,ְׁשמֹו ֵׁשת-ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאתִאְׁשּתֹו -ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת כה
 .ֶהֶבל ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין

  :לב לשית ראוי
 . לי נתן אמרה ולא לי שת אומרו עניין מה

 . אחר זרע ה' לה נתן כי, נתן זה לפי שתקראהו ועוד,

 . בן אמרה ולא זרע אמרה למה וגם

 והלא, המת תחת שניתן הוראה על שם לו יושת היצדק, אחר לו ונולד בן לו שמת כל כי ועוד

 . האחר במקום ולא עצמו בפני הוא הילוד בן כל

 . מיותר הוא הבל תחת אומרו וגם

 . בו מדבר בלתי בהיותו אחרת פעם קין וןוע להזכיר צורך מה ,קין הרגו כי אומרו וכן

 . אחר בן אמר ולא אחר זרע אומרו וגם

 '.כו אלוהים לי שת אמר כי שת שמו את ויקרא אמר ולא ,לי שת כי אומרו ועוד
 

 הדבר נוגע היה אליו כי, קין של הוא ,אחר של זרע הוא והנה, הבל שהוא ידענו שת הנה אמנם

 לי שת עתה אך, לאחיו זרע הקם הוא, האח איכות בסגולת הנה אמר כן על. יבום ידי על
 אלוהים לי שת, לאח המיוחד הכח ואותו, הבל של ,אחיו של שהוא ,אחר של זרע אלוהים

 ששמו והטעם. הראשון הבל תחת שבא הוא הוא כי, הבל האח הוא הבן זה הלא כי, באיכותו

 להביאו לשוב שהרגו מי יזכה ואיך ,קין הרגו הנה כי הוא הלא, מאחיו היה ולא בי יתברך הוא

 לבלתי הדבר יצא ה'מ אם כי, באמירתו תלוי הדבר אין כי, לי שת אמר כי נאמר לא ולכן. לעולם

 לרמוז, ץ"בקמ ולא ן"השי י"בציר תשֵ  קראו כן ועל. ידו על שיהיה גם ומה, בייח ידי על זכות גלגל

 .השני ידי על ראשון אושיב ולא, לגמרי מקין נפרד הבל שוב אל נפרדות נקודות בשתי
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  :'הְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם -ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת-הּוא יַֻּלד-ּוְלֵׁשת ַּגם כו
 נעשה אז כי, אנוש היה כן כי, קין את שהוליד, כאביו הוא גם לו אירע כי יאמר, הוא גם אומרו

 .זרה בעבודה ודבקו ,ה' בשם הקריאה - חלילה - כחול

 
  ה פרק

  :ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱא�ִהים ָאָדם ִּבְדמּות ֱא�ִהים ָעָׂשה ֹאתֹו ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת א
  :ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם-ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ַוְיָבֶר� ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ב
  :מֹו ֵׁשתְׁש -ַוְיִחי ָאָדם ְׁשלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ַוִּיְקָרא ֶאת ג
 

 . מיותר הוא ספר זה אומרו הנה

 לא מי, דורות העשרה המשך שמספר מה על פירושו ואם, אדם תולדות אינו הספר שכל ועוד

 . המה אדם תולדות כי אלה בכל ידע

 שביום הוא ואם, היו כן אחרי הלא, ברא ביום התולדות שהיו הוא אם' כו ברא ביום אומרו ועוד

 , פשיטא אלוהים בדמות היה ברא

  .הדמות רק מזכיר אינו ולמה, ודמות בצלם נברא שהרי ועוד
 . האמור הפך שהוא בראם ונקבה זכר אומרו ועוד

 .הבראם ביום ושהיה, אדם אותם ושקרא, פה לאומרו צורך מה אותם ויברך אומרו ועוד
 

  :ֱא�ִהים ָעָׂשה ֹאתֹוֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱא�ִהים ָאָדם ִּבְדמּות  א
 היות אחר רק, השני הדור התחיל לא אשר, נח ועד שמאדם דורות עשרה יזכיר טרם אמנם

 עד הזרע מניעת הייתה מה, עולמו את ברא תהו לא יתברך שהוא ומאחר, שנה ל"ק בן אדם

 ברא מעת מתחיל היה הקושי והנה. החרשתי קין מתולדות עניין עושה היה ואם, ההוא הזמן
 הצדיקים תולדות עיקר הנה אך. יזדווג איך כי להוליד מוכן בלתי פרצופין דו אדם אלוהים

 צריך היה לא שמת חכם תלמיד כי הזוהר בספר שאמרו כמו, התורה וחלקי טובים מעשים

 יאמר וזה. אורותיה ומרבה שמוליד עזאי בן ענייןוכ ,תולדותיו הוא תורתו כי אשתו את בםייל

 אדם אלוהים ברא ביום ענייןה היה וזה .אדם תולדות הוא התורה ספר הוא, ספר זה הנה

 תולדותיו אז כי, אותו עשה אלוהים בדמות רוחני הנה כי, באיש םייק להיות כנגדו אשה בלא

 אלוהים בדמות וזהו, לקונו דומה רוחני הוא כי, התורה ספר אורות הם, םיירוחנ רק היו לא
 .עמו יתברך לו דמותיהה על רק ענייןה אין כי, צלם אמר לא כן ועל .אותו עשה

 

  :ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם-ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ַוְיָבֶר� ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ב
 ורדו' כו ורבו פרו אותם ויברך, במין מיםייק שיהיו כשהפרידם ,בראם ונקבה זכר כך אחר אך

 שמם את ויקרא אז גם כן ועל. הכל על למו מושלת שידם צדיקים שיהיו שהוא, שם כמפורש' כו
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 ביקר אדם כי, הבראם ביום רק להם זה היה שלא אלא, שרונםיכ אחדות על, יחיד לשון אדם

 . ונתקלקל שחטא ילין בל

 

  :ְׁשמֹו ֵׁשת-ַוְיִחי ָאָדם ְׁשלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ַוִּיְקָרא ֶאת ג
 כי, הגון דבר יצא תשובתו אחר שנה ומאת שלשים אדם ויחיש אחר איוהלו כן ידי שעל באופן

 .מאז רק נמנה לא כן ועל 'כו כצלמו בדמותו ויולד אז

 

 ולא. אלייומחו ועירד חנוך קין זרע מנה ולא, משת החילו אל טעם לתת שבא זה מעין יאמר או
 למעלה קצתם שמזכיר רק, אדם תולדות סדר כמונה עיקר כל אותם מונה שאינו אלא עוד

 . יד כלאחר

 מסטרא שהיה קין כן שאין מה, אליו חסיםיימת אדם תולדות הם, סופר שאני ספר זה אמר לזה

 הוא והבל, קין נולד ההוא שביום ,אדם אלוהים ברא יוםמ מאז וזה. נחש זוהמת מפאת ,אחרא

 דמותו שהיה קין הפך ,אותו עשה אלוהים בדמות הלא כי, לימנות לפניו בלבד אלה היו, שת

 .צונייח דמות

 

 לזה, אחיו את להרוג קין יקום בל פירוד בעלי יהיו שלא להכינם יתברך לו היה הלא תאמר ואם

 לקדש וגם ,בראם בלבד ונקבה זכר אם כי, רבים אנשים ברא לא באחדות להשרישם הנה אמר

 גם זו הכנה ידי על כי ,אדם שמם את ויקרא אחדות בהם להקנות וגם ,אותם ויברך איכותם

 כי, היום כל ולא וביום ,הבראם ביום רק זה התמיד לא אך, אחדות בעלי יהיו עד עדי בניהם

, מקין יצאו אשר שהם שנה ל"ק עד שהולידו מה כן ועל, אחדותם קלקלו מיד כי עמו כבודו לן לא

 .בצלמו בדמותו שהיה שתמ רק, תולדות במספר באו לא
 

  :'הָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאֲרָרּה -ְׁשמֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו ִמן-ַוִּיְקָרא ֶאת טכ
). ה"כפ רבה בראשית( ל"רז שאמרו כמו ינחמנו זה נחמן או ,יניחנו זה נח רק יצדק לא הנה

 את ויולד אנוש את ויולד, הקודמים ככל נח את ויולד עליו אומרו בלתי אל לב נשית לזה אך

 ואחר קין את ויולד נאמר שהרי, בה יקרא טעם יפרש עד שמו הזכיר שלא לומר ואין'. וכו קינן

 '. כו איש קניתי אומר כך

 

, העולם נבנה ממנו כי ןויכו אך'. כו ינחמנו זה אמר כי, אמר ולא. לאמר אומרו אל לב נשים וכן

 כי, ינוח לבדו הוא נח כי למך ידע כי יתכן כן ועל, הדורות מאותן ידיעה נעלמה לא הנראה וכפי

 על נח שקראו הדור לבני אמר לא אך', כו נח שמו את ויקרא וזהו, העולם מן ימחו זולתו כל

 באומרו לנח עושים שהיו) פ' ל"ב שם( ל"רז שאמרו כמו ,תגר עליו יקראו כי, ינוח לבדו שהוא

, בגלוי לאמר שהכין מה כלומר לאמר אך, מבול אולב עתיד שהיה על תיבה עושה שהיה להם
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, לחם יאכלו אפם עתישבז ה' אררה אשר האדמה מן ינוחמו שבימיו ,ממעשנו ינחמנו זה הוא

 .כמשמעו לו ינוח לבדו שזה רק, לבו כן לא אך, לזולת לאמר היה זה

 

  :ָיֶפת-ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-ֶאתֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֹנַח -ֹנַח ֶּבן-ַוְיִהי לב
 בנים הוליד זה כי יהיה' כו שם את ויולד לומר לו והיה מיותר הוא שמו בהזכרת נח ויולד אומרו

 המבול כשבא היו צדיקים בנים כי) ו"כפ( רבה בבראשית ל"רז שאמרו כמו, לאביהם דומים

 זולתו מזרע נשאר שלא מה, נח בני השאר אל טעם לתת הכתוב כוונת ותהיה. צולוינ ובזכותם

 עד הוליד ולא נויימעה'  שכבש ,ויולד שנה מאות חמש בן נח ויהי אמר לזה, קטניהם אפילו

 בר יהיה לשלא, במבול שלמים שנה מאה בן הגדול יהיה לא למען ,שנה מאות חמש בן היותו

 . שם ל"רז שאמרו כמו עונשין
 .כמדובר נח ויולד אומרו וזהו, לאב דומים היו כי שנית

 

  ו פרק
  :ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יְֻּלדּו ָלֶהם-ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל-ַוְיִהי ִּכי א
  :ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו-ָהֱא�ִהים ֶאת-ַוִּיְראּו ְבֵני ב
  :ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה-לֹא 'הַוּיֹאֶמר  ג
ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו -ֵכן ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא�ִהים ֶאל-ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי ד

  :ר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשםָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאׁשֶ 
  :ַהּיֹום-ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל-ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל 'הַוַּיְרא  ה
  :ִלּבֹו-ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל-ָעָׂשה ֶאת-ִּכי 'הַוִּיָּנֶחם  ו
-ֶרֶמׂש ְוַעד-ְּבֵהָמה ַעד-ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד-ָהָאָדם ֲאֶׁשר-ֶאְמֶחה ֶאת 'הַוּיֹאֶמר  ז

  :עֹוף ַהָּׁשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם
  :'הְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני  ח
 

 .ד"בס נח פרשת לתיבתח מפורש הפרשה סוף עד 'כו האדם החל כי ויהי

 

 

 נח פרשת
 

  :ֹנחַ -ָהֱא�ִהים ִהְתַהֶּל�-ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו ֶאת ט
  :ָיֶפת-ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-ַוּיֹוֶלד ֹנַח ְׁשלָׁשה ָבִנים ֶאת י

  :ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱא�ִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס יא
  :ָהָאֶרץ-ַּדְרּכֹו ַעל-ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה ִּכי-ֱא�ִהים ֶאתַוַּיְרא  יב
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ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם -ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל יג
  :ָהָאֶרץ-ֶאת
  :ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת ֹאָתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבֹּכֶפר-ֹגֶפר ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת-יֲעֵׂשה ְל� ֵּתַבת ֲעצֵ  יד
ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֹאָתּה ְׁשלׁש ֵמאֹות ַאָּמה ֹאֶר� ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְׁשלִׁשים ַאָּמה  טו

  :קֹוָמָתּה
ה ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ַאּמָ -ֹצַהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל טז

  :ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשהָ 
ּבֹו רּוַח ַחִּיים ִמַּתַחת -ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ָּכל-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל-ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת יז

  :ָּבָאֶרץ ִיְגָוע-ֲאֶׁשרַהָּׁשָמִים ֹּכל 
   :ָבֶני� ִאָּת�-ַהֵּתָבה ַאָּתה ּוָבֶני� ְוִאְׁשְּת� ּוְנֵׁשי-ְּבִריִתי ִאָּת� ּוָבאָת ֶאל-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת יח

 

 פרשה בשלהי במקרא והבין שכל לשים ראוי, הפרשה עניין אל אולב הנה'. כו נח תולדות אלה

 . זו פרשה דברי ובפתח, הקודמת

 כי ידע לא ומי, זו בהודעה בצע מה ,להם ילדו ובנות' כו לרוב האדם החל כי ויהי באומרו. א

 מבלי הלא' כו בנות את האלוהים בני ויראו שאחר מה על הקדים ואם, כבנים להם נולדו בנות

 . לאומרו אפשר היה להם נולדו בנות כי הזכיר

  .האלוהים בני עניין אל 'כו ידון לא ה' ויאמר אומרו יתקשר איך. ב
 על שביימת בלתי המפרשים ופירוש, אלוהים רוח זולתי ידון זה מי' כו רוחי ידון לא אומרו. ג

 . שביימת בלתי לעולם אומרו וגם, המקרא לשון

 . הגם מוסיף דבר איזה על ,בשר הוא בשגם אומרו. ד

 מה נדע כי יוסיף ומה יתן ומה, הקודם אל בארץ היו הנפילים אומרו סמיכות עניין מה. ה

 '. כו בוריםיהג המהוש להם וילדו האדם בנות אל האלוהים בני יבואו כן אחריש
, לבדו האדם מין על הוא כעסו כל כי יורה זה מפסוק כי ,האדם רעת רבה כי ה' וירא אומרו. ו

 .בארץ האדם את עשה כי ה' וינחם כאומרו, הוא לבדו האדם מין על עשאו כי שהתנחם ומה
 יצא כך ואחר .האדם את אמחה ה' ויאמר באומרו, לבדו באדם נכנס השלישי בכתוב וגם

 ועוף ורמש והבהמה האדם את אמחה ה' ויאמר יאמר ומהראוי. השמים ועוף ורמש בבהמה

 ממין והתחיל וחזר ,האדמה פני מעל בראתי אשר האדם את אמחה מאומרו אך, השמים

 אומר שגמר נראה, הוזכר כבר שהאדם אחר בהמה עד מאדם באומרו כבר הנזכר האדם

 . הקודם הפך והוא, ממנו שנית להתחיל וחוזר

 כי יורה ,עשיתים כי נחמתי כי אמר כך ואחר ,האדם את עשה כי ה' וינחם אמר ראשונה כי .ז

 . התנחם הכל על

 חכמתו שגזרה נראה 'כו האדם את אמחה אמר להיתח כי, זה את זה הכתובים שסותרים .ח

, זרעו כל ואת בפועל והצילו 'כו חן מצא ונח אמר כך ואחר, ברא אשר כל את להשחית יתברך

 . גזרתו הפך עשה ואיך
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 . הקודמת בפרשה הוזכרו תולדותיו הלא כי' כו נח תולדות אלה אומרו. ט

 . ויפת וחם שם לומר ראוי שהיה. י

 . מיותרת היא איש מלת. יא

 אמר ולא, הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי כאומרו, בדורו אמר ולא בדורותיו אומרו וכן

 . בוייר לשון
  .נח התהלך האלוהים את אומרו עניין ומה

 . היה אלוהיםה לפני כי ידע לא מי ,האלוהים לפני הארץ ותשחת אומרו. יב

 '. כו אלוהים וירא ואמר חזר למה האלוהים לפני אומרו אחר. יג
 . החמס אל העונש כל חסייו, הימנה שקשה הזמה הניח למה', כו בשר כל קץ אומרו. יד

 באה אנדרלמוסיה ,זנות מוצא שאתה מקום כל) כו פ' רבה בראשית( ל"רז אמרו הלא כי .טו

 להשיב ואין. בניו ונשי ואשתו ובניו נח נשאר איך איפה כן אם, וטובים רעים והורגת ,לעולם

 ולא הגזל על אלא דינם גזר חתום לבלתי עשה אלוהיםה כי לאמר ,אליו הקודם עם הזה הקושי

 לא הלא כי, ובניו נח את להניח והוש איננו זה כל כי. בארץ שארית השאיר למען, הזנות על

 גם כי באצבע שמורה, זנות מוצא שאתה מקום כל אלא ,הזנות על דין שעושים מקום כל נאמר

 אנדרלמוסיה להביא מספיק, נותםועו בכלל בלבד בהמצאה רק מהיהז על דין הגזר יחתם שלא

 . וטובים רעים והורגת

 . מובן בלתי שהוא מפניהם אומרו. טז

 '. כו את מביא והנני יאמר ומהראוי, מיותרת ואני מלת כי ,המבול את מביא הנני ואני אומרו. יז

 תירצו) א"ל פ' שם( ל"רז והנה, הזה הברית אל צורך מה 'כו בריתי את והקימותי אומרו. יח

 .ירקבו שלא הפירות בשביל שהוא

 

 על, לנו אשר שערים במאה שהנחנו ההנחה נקודת על יסוב האלו הספקות כל שוביי אמנם

 ידו על הנעשה כי. משחית מלאך ידי על הנעשית אל, יתברך ידו על הפקידה שבין ההפרש

, המשחית כן לא, לרשע צדיק בין יבחין כי ירשיע לא צדיק אל הן כי, קשיוע נפתל בה אין יתברך

 יפקוד פקוד אם והנה ראה, ישב למבול ה' כאשר כן ועל. יבחין לא רשות לו שניתן כיון אם כי

 צדיק בין יבחין לא כי, ובניו נח נפש חטאים עם יאסף כי שממה תשאה האדמה, מלאך ידי על

 משפט יעשה יה לו בחר כן על. ל"ז כמאמרם בעצם בצדקו שלם אינו הוא גם כי גם ומה, לרשע

, אותו הציל למען בדין לזכותו בחינות וירא ישקיף יתברך הוא כי ,נח אך וישאר, ובידו מאתו

 .ומדקדק מבחין משחית המלאך היה שלא מה

 

  :הנם והנה, ידו על ודינו משפטו לעשות אלוהים ראה אשר הבחינות המה ושלש

 . מאמרות בעשרה ברא אשר עולמו על חס להיותו .א

 בראותם' כו אנוש מה ואמרו בארץ האדם בבריאת קטרגו אשר עליונים המלאכים הלא כי .ב

 אתה ראה, לאמר ויאמרו יתברך לפניו פניהם ששמו ל"רז אמרו, ובאין מכעיסין דורות העשרה

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 94       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 מכעיסין הנם והנה הרע את יעשה כי דברנו אשר הטבנו והנה, אדם לברא טוב כי אלינו אומר

 חומר מלובשי נפשם תחת נפשכם יש לו אתם גם אתם הלא, יתברך הוא להם אמר אז. לפניך

 למטה הפילם אז, ה' בעיני הישר נעשה כי לא ויאמרו, כמעשיהם תעשו הלא מתחת הארץ על

 פ' שם( ל"רז ופירשו', כו טובות כי האדם בנות את האלוהים בני ויראו נאמר ועליהם. לארץ

 .בהמה זו בחרו אשר, זכור זו מכל, איש אשת זו נשים להם ויקחו כי, לפשוע הרבו כי) ו"כ

 

 כי והוא ',כו להם יולדו ובנות' כו לרוב האדם החל כי ויהי נאמר ברעתם להפליג כי ואחשבה

 הנה אך, כך כל חטאתם כבדה לא, ובהמה וזכור בנשואות ידם משלוח היה פנויות להעדר אם

, מבזכרים יותר בנקבות יתברך הוא הפליג ידיהם בעולתה ישלחו לבל', כו האדם החל כי ויהי

 בחרו האלוהים בני המה, זה כל ועם, היתר בנישואי אחד באיש נשים שבע יחזיקו למען

 .הרע בדרכיהם

 

 נהפוך הלא אמר, הנשואות ביופי עיניהם ונתנו, בעיניהם ישרו לא הפנויות הבנות אולי נאמר ופן

 בשם הנקראות הפנויות הבתולות הם, האדם בנות את האלוהים בני ויראו הוא הלא כי, הוא

 . הנשואות מן נשים להם ויקחו זה כל ועם ,הנה טובות כי בנות

 

, יופייה ומה טובה מה כי, בבהמה גם בחרו כי, להרע אך חפץ וכל ישעם כל כי ראיה ועוד

 ויקחו יאמר די שהיה, צורך לבלי נשים אומרו בזה שבייוית. בהמה זהו בחרו אשר ל"ז כמאמרם

 שמזכיר לנשים, פנויות שהן למעלה הנזכרות בנות בין להפריש כיוון אך. בחרו אשר מכל להם

 לבלתי האדם לבני זכות היה בזה הנה. לנשים אמר ולא נשים אומרו וגם. נשואות שהן כך אחר

 . המקטרגים להשקיט מקום היה כי, הכל השחית

 

 הוא היה אם כן', כו בהמה בזכות אדם, ה' תושיע ובהמה אדם על ל"ז מאמרם דרך על והוא .ג

 נבראו לא והלא השמים ועוף ורמש בבהמה כן אחרי בצע מה הלא, האדם כל משחית יתברך

 נזקקים וחיה בהמה גם כי ל,"רז שאמרו וגם. יאבדו המה גם כן על, אין ואדם אדם בעבור אלא

 היו נח אל הבאים םייח הבעלי כל כי) שם ל"ב( ל"רז אמרו הלא כי, היו לםוכ לא, מינן לשאינם

 והשאיר עולמו על ה' ריחם האלה הטעמים שלשת מעמד ועל. מינן לשאינן נזקקו שלא מאותם

 .בארץ שארית

 

  :ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו-ָהֱא�ִהים ֶאת-ַוִּיְראּו ְבֵניב 
  :ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה-לֹא 'הַוּיֹאֶמר  ג
 

 כי' כו נשים להם לקחו כי האלוהים בני רעת אומרו אחרי כי והוא, הכתובים ביאור אל ונבא

 המלאך הוא ,באדם רוחי ידון לא ה' ויאמר מיד, ובהמה ובזכור, איש באשת לפשוע הרבו
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 האדם את אמסור שלא, והפוקד ןייהד הוא יהיה לא, רוחות מלאכיו עושה א"כד, רוח הנקרא

 ישחית לבל, בעבור ד"למ שהיא העולם בשביל כלומר ,לעולם הוא והטעם. משחית מלאך אל

 .אבוד עולם ויהיה הכל

 

 אלוהיםה כבני בשר הוא, הנזכר האדם הוא שגם בשביל בשר הוא בשגם והוא ,שני טעם ועוד

. שהזכרנו מהשלשה השני הטעם והוא, האדם בני רשעת תופלג ולא תפלא לא כן ואם, הנזכרים

 '.כו ימיו והיו וזהו ,שנה ועשרים מאה עוד להם שאאריך אלא עוד ולא

 

ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו -ֶאלֵכן ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא�ִהים -ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי ד
  :ָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם

, האדם מבני להרשיע שהפליגו מהמלאכים וחומר קל תפש זכות עליהם ללמד אם תאמר ושמא

 ,שנה ועשרים מאה הארכת אדם לבני כי, מלאנשים יותר עמהם חסד עשית למה ,איפה כן אם
 אמר כן על. ותלמי ששי אחימן היו ושם נמצאו שם כי, ישראל ארץ כבוש עד הנפילים ולבני

 דורות שני ולנפילים, שנה ועשרים מאה ועוד דורות עשרה הארכתי לאדם הלא כי, הוא נהפוך

, ההם בימים בארץ היו עצמם הן, השמים מן נפלו אשר ראשון דור הם הנפילים הלא כי. בלבד

 דור הוא הנזכרים האלוהים בני יבואו אשר הוא, הארץ בכבוש מהם שתראה כן אחרי וגם

 ,השם אנשי מעולם אשר הגיבורים המה, שני דור שהוא להם וילדו האדם בנות אל, ראשון
 האריכו לא כי באופן, בתורה שם נקובי תראה אשר הגיבורים אותם המה הן להם הילודים כי

 .טעמים השני הזכיר כה עד הנה. בלבד דורות שני רק

 

  :ַהּיֹום-ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל-ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל 'הַוַּיְרא  ה
  :ִלּבֹו-ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל-ָעָׂשה ֶאת-ִּכי 'הַוִּיָּנֶחם  ו

 םייח הבעלי על לא, העולם את ביילח השם שראה מה הנה, ואמר הקדים השלישי ולהזכיר

 האדם את עשה כי ה' וינחם רק, עשאם כי התנחם לא כן ועל ',כו האדם רעת רבה כי רק, היה
 .בארץ

 
-ֶרֶמׂש ְוַעד-ְּבֵהָמה ַעד-ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד-ָהָאָדם ֲאֶׁשר-ֶאְמֶחה ֶאת 'הַוּיֹאֶמר  ז

  :עֹוף ַהָּׁשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם
 ,האדמה פני מעל בראתי אשר האדם את הוא אמחה אם אמר כי והוא' וכו ה' ויאמר כן על
 בהמה ועד מאדםש שאחר, השמים עוף ועד רמש עד מאדם ימשך המיחוי כי אעשה מה אך

 והמה ,םייח בבעלי צורך מה אדם אין שאם, ימקו אתם בעונותם אלה גם, העולם מן הלכו נדדו

 םחיי עליב על רק היה לא בעצם נחמתיש מה כי, מעשיו כל על רחמיו כי וידוע. חטאו לא

 עשיתים כי על הוא, נחמתיש מה כי כלומר עשיתים כי נחמתי כי וזהו, נצטוו אשר מדברים

, םייח בעלי שאר לא אך, אדם נעשה שהוא, עשיה ידי על תםייהו הייתהש, האדם מין את שהוא
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ירש פ הרי' כו חית את אלוהים ויעש שנאמר מה כי'. כו חיה נפש הארץ תוצא בהם שנאמר

 .חיה נפש הארץ תוצא אומרו על יחלוק שלא, וצביונן בקומתן שתקנן שפירושו י"רש

 

  :'הְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני  ח
 למה תדע לומר', וכו חן מצא ונח ואמר ענייןה פירש, האלה הטעמים שלשת להזכיר וכהתימו

, המלאך הוא יתברך רוחו ידון רצה לא זה כל ועם, האלה הטעמים אחר יתברך הוא ופשפש חזר

, ופניות בחינות ומביט הרואה, ה' בעיני הוא לימלט חן מצא אם נח כי על הוא, עצמו ידי על רק

 צדיק בין יבחין ולא יתברך כמוהו רואה הבלתי מלאך בעיני לא אך, מלאך עין תשורם לא אשר

 .לרשע

 

 הולך היה יתברך רחמיו לולא אביהם גם כי אחר, בניו נמלטו איך איפה כן אם ,תאמר ושמא

 בימים עונשים לכלל הגיעו ולא ,שנה מאה מבני קטנים היותם על שהוא להשיב ואין. הוא גם

 עד מלהוליד נח של נויימע יתברך הוא כבש כן על כי), ו"כ פ' שם( ל"רז בדברי כנמצא ,ההם

 צריכין אנו הנה כי, המבול בזמן עונשין לכלל שבבניו הגדול יגיע לבל שנה מאות חמש בן היותו

 .לקו למה שנה מאה מבני הפחותים נח זולת עולם באי כל גם כן אם כי והוא, זה על נוסף טעם

 

  שונם:לה וז, לזה זה סמוכים מאמרים שני) 'ל פ' שם( רבה בבראשית ל"רז אמרו והנה

 - ואינם רשעים הפוך. נח זה עולם יסוד וצדיק, המבול דור זה רשע ואין סופה כעבור

 . ל"עכ נח תולדות אלה, נח זה - יעמוד צדיקים ובית, המבול דור זה

 בשני אומר נדקדק לזה אך. מיותר והוא אחת לדרשה כאחד הבאים כתובים שני יראו והנה

 תולדות אלה אומרו בכתוב להם הוקשה, שהזכרנו הזה הקושי זולת אך .נח תולדות אלה

 . למעלה נאמר שכבר אחרי

 . פעמים זה נח אומרו ועוד

 הלא כי, בניו את הציל נח זכות כי רוחך על יעלה אל, לומר וכוונו. ויפת וחם שם אמר שלא ועוד

 שני הביא כן על. בניו את גם יציל ואיך, חן מצא כי יתברך רחמיו לולא מאזנים בכף היה הוא גם

 וצדיק' כו סופה כעבור כי לומר, בניו על רבים לשון ואחד, נח על יחיד לשון אחד, אלו כתובים

 . לבדו הוא כלומר, עולם ליסוד נשאר נח הוא

 

 . ֹנחַ -ָהֱא�ִהים ִהְתַהֶּל�-ֶאת .ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו .ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנחַ  ט
 כן על, שנה מאה מבני הפחותים זולתו לבני כן שאין מה בניו ניצולו איך כן אם תאמר ושמא

 תולדות אלה' כו צדיקים ובית ואינם רשעים הפוך וזהו, נפשם הצילו בצדקתם המה כי אמר
 ותבפרש רבה בבראשית לאומרם גם ומה. בעצמם צדיקים היו נח בני הם צדיקים בית כי ,נח

 הנה .נח תולדות אלה וזהו, תולדותיו בזכות חן מצא ונח טעם מה כי, המאמר לזה תוהקודמ

 זה ולפי. לעצמם רק הספיקו לא כי היה זה מאמר בעל שכוונת אלא, היו צדיקים כי דעתם כי
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, בניו נצולו איך, חן אולמצ הוצרך הוא גם אם תאמר ושמא', כו חן מצא ונח :כך הכתוב ידרש

 .אליו יתדמו כי נח תולדות וליקרא חסיילהת םייראו כלומר ,נח תולדות אלה אמר לזה

 

 מי אשרי, מקטנותו שהוא ה' ירא איש אשרי על ל"ז שאמרו מה כיוון' כו צדיק איש ואמר

 כל כי בדורותיו אומרו וזהו. היה תמים צדיק, איש מהיותו יאמר וזה, ה' את ירא איש שמהיותו

 שהוא צדיק היה דורותיו בשני כי אמר, בגדלו ואחד בקטנותו אחד, דורות שני רואה אדם

 .תחתיהם שקם ובדור, בקטנותו הזקנים בדור מקטנותו

 
 האלוהים את אמר לזה, בניו את להציל זכותו יספיק לא למה ,לו אלה אשר איש תאמר ושמא

 עמו לישע יצא ולא, ובחומותיו בביתו ה'ל ממנו רק הייתה לא צדקתו כל כי לומר ,נח התהלך

 ענייןכ, בזכותו זולתו ניצולו כאברהם הזולת את שזיכה מי כן על, כאברהם ה' את דעת ללמדם

 בינו התהלך האלוהים אתש נח אך. ההפכה מתוך לוט את וישלח אברהם את אלוהים ויזכור

 .בזכותו בניו צולוינ ולא עצמו את רק הציל לא, לבד לקונו

 

  :ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱא�ִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס יא
 בסתר זה אך, זנות הוא ,זרע השחתת שהוא ,האלוהים לפני הארץ ותשחת איך תורה וסיפרה

 .הכל לעיני חמס הארץ ותמלא, לבדו האלוהים לפני

 

  :ָהָאֶרץ-ַּדְרּכֹו ַעל-ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה ִּכי-ֶאתַוַּיְרא ֱא�ִהים  יב
 נשחתה והנה הארץ את אלוהים וירא הנה אמר, זו ידי על או זו ידי על וידונו אפשר היה והנה

  .וטובים רעים שהורגת לעולם היאנדרלמוס אוב ביייתח כן ועל', כו השחית כי מהיבז

 

ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם -ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל יג
  :ָהָאֶרץ-ֶאת

 ראותו אחרי כן על, וזרעו נח את להשאיר הייתה הלא הקדמנו כאשר יתברך ונתווכ כל והנה

 כל קץ הנה לנח אמר, שריד השאיר לבלתי בישיחו, מהיבז נשחתה והנה הארץ את יתברך
 . לפני בא בשר
 הארץ מלאה כי, בידו המשפט לעשות לפני בא, קץ העושה המשחית הוא בשר כל קץ וזהו

 אין לכן, המשחית בעיני חן מצאת לא כי תספה אתה גם כי באופן, מוחה ואין מפניהם חמס

, כמדובר וביתך אתה ותחיה לרשע צדיק בין שאבחין באופן, משחיתם בעצמי והנני אם כי תקנה

 .המשחית המלאך והוא בשר כל קץה את ולא יהמוסהאנדרל את לא אשליט שלא באופן

 

, בלבד אלוהים שם בחינת גזרת ידי על נעשה ההוא המשפט היה אילו כי ,העניין אל ונחזור

 מאמר וזה. נח אף נשאר ולא, הכל שוטף חרוץ הכיליון היה, רחמים מידת הצטרף מבלי
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 כי, דבר לוותר שלא הדין מידת דרך הלא כי והוא', וכו האלוהים לפני הארץ ותשחת הכתובים

 כי, הדין מידת לפני האלוהים לפני הארץ ותשחת אומרו וזהו, משפט יעשה הארץ כל השופט

 ותמלא הנה כי, גזל הוא אחר עוון וכן'. כו בשר כל השחית כי א"כד, זימה עוון על נשחתה
, רחמים מידת עם הסכימה זה כל עם, תוותר לא אלוהים שמידת גם כי אמת והן .חמס הארץ

 הסכימה, מתבטל היה הדין פי על כי בראות כן ועל. לגמרי עולם בהשחתת תחפוץ לא כי

 בהשחתה החפצים חלילה המשחיתים ככחות אינו כי, יתקיים למען רחמים מידת עם להשתתף

 .כנודע

 

 כתבנו כבר הזימה על והנה, גזל שנית זימה אחת, ידם תחת היו עבירות שתי כי בהיות כן על

 המקטרגים המה הן כי הדין מידת נגד פה פתחון היה שבהם לומר, בארץ היו הנפילים שנאמר

 הרעותם למטה כאדם לבשר הייתם אילו הוא ברוך הקדוש להם ואמר אדם, בני על רע ודוברים

 הנפילים כי, פה פתחון היה לא החמס על אמנם'. כו נשים להם ויקחו' כו ויראו היה וכן, כהם

 ולא, הגזל על אלא דינם גזר נחתם שלא היה זה מה נכון טעם נמצא ובזה. בזימה רק חטאו לא

 פה פתחון היה הזימה על כי על הוא אך, ורעים טובים להרוג אנדרלמוסיה שתבוא הזימה על

 וגם. הדין מידת שהוא האלוהים לפני הזמה שהוא הארץ ותשחת וזהו. הדין מידת לעומת

 .אבד העולם שהיה באופן חמס הארץ ותמלא וזהו, החמס עניין יתברך לפניו הושם

 

 היא שנשחתה מה כי הוא שראה ומה, בזימה נשחתה והנה הארץ את ראה עשה? מה כן על

 בני הנפילים המלאכים את שמרבה בשר שהיה מה כל כי', כו דרכו את בשר כל השחית כי

 עדיין אך, כך על לאבדם ואין, דרכם את השחיתו ,בשר הוא בשגם על שכתבנו כמו, האלוהים

 .הכל להשחית כדאי בו שגם, החמס עוון נשאר

 

 כי, אתה גם תמלט ולא הדין מידת שאני ,לפני בא בשר כל קץ לנח אלוהים ויאמר כן על

 . אחד גם השאיר לבלתי שהוא הגזל על שהוא חמס הארץ מלאה

 כל של מפניהם חמס הארץ מלאה כי אמר: לזה, יענשו למה חמסו לא אשר תאמר ושמא

 אין כי ,הארץ את משחיתם הדין מידת הנניו כן על. בידם שימחה אחד היה ולא, הנזכר בשר

 אחד גם נשאר אין אם כי, עצמה הארץ גם אם כי, בלבד אדם בני ולא. זו סיבה על בידי מוחה

, העולם איבוד שהוא וצאצאיה הארץ שהוא ,הארץ את משחיתם והנני וזהו. בעולם צורך מה

 .הארץ את משחיתם והנני וזהו, לפני חן מוצא אינך אתה גם כי
 

 

 [צדקתו של נח]
 ממנו היה כשרותו כל רק, בתשובה להחזירם האנשים עם ולא התהלך האלוהים את אמנם

 בנים שלשה נח ויולד ומהחומרי. בלבד לו היה אחד הנפשיים מן כי הנה, בלבד האלוהים אל
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 בו יש האתרוג הוא שהאחד שבלולב מינים ארבע) פ' ל' רבה ויקרא( ל"ז מאמרם דרך על'. וכו

 ולא טעם לא והערבה, טעם ולא ריח ועבות, ריח ולא טעם בו יש תמר הוא והלולב, וריח טעם

 מעשים לו שיש ומי, מצוות ולא תורה בו שיש ומי, ומצוות תורה לו שיש מי יש בישראל כך. ריח

 כלומר, אלו עם אלו יצטרפו הוא ברוך הקדוש אמר, זה ולא זה לא בו שאין ומי, תורה ולא טובים

 . אלו על אלו ויגינו

 

 ערות שראה סופו ויוכיח, כשר בלתי חם היה נח מזרע הנה כי, הזה הכתוב עניין אחשוב וכן

 לא זה כל עם, חטא לא עדיין שם הוא באשר כי וגם. רבעו אומרים ויש סרסו אומרים יש, אביו

 . טוב הכנתו הייתה

 . בינוני היה ויפת

 . שלם היה ושם

 שאם ,בנים שלשה באומרו יחד וכללם אחת אגודה עשאם עליהם? הגין למען עשה מה כן על

 זה על זה בהגין לא אם, בעצם היו לא שלמים כי להורות הוא אך, המנין הודיענו למה כן לא

 אחד כל בין את הטיל, ההשוואה העדר צד להורות זה כל ועם. אחת וכללות אגודה בהעשותם

 על זה להגין ההתערבות ומכלל. אתא לאפסוקי את מקומות בקצת ל"ז מאמרם כדרך, לחברו

 ועל, עליו הגינו אחיו כי להורות שהוא, ממנו הגדולים השנים בין הקטן חם את הכתיב היה, זה

 לא הוא כי הנה, הדבקים בין נבלע כאילו, משניהם נאחז בתוכם והוא נזכרים הם ומזה מזה כן

 .לינצל היה בעצם שלם

 

 .ה'

 

 אילו הא אומר אותו למזכה גם כי, שלם היה לא כעת כי שבהם והוהש הצד כי ,הדברים כלל

 . היה לא עדן אך ',כו של בדורו היה

 ,הארץ ותשחת אמר לזה, לינצל גדול קצף בעת זה הספיק איך איפה כן אם תאמר ושמא
 שהיא הארץ ותשחת הלא כי, לו דומה ולא ממנו טוב בעולם זולתו היה שלא למה כי שהוא

 .השאירו כן על, עולם בהשחתת יתברך הוא חפץ ואינו, כולה

 

 לא ההמון בעיני אך, אלוהיםה לפני רק נכרת מהזנות שהיא הזאת ההשחתה הייתה לא והנה

 הארץ ותמלא כי הכל בעיני רע היה החמס אמנם. הארץ להשחתת יחסילהת, הייתה רע דבר
 כל כי, חמס צועק היה שלא איש היה שלא פ' ל"א) בראשית רבה( ל"ז למאמרם גם ומה .חמס

 הצעקה הייתהש הגזלנים עצמם והם, מהם שנגזל מה על צועקים לםווכ, ונגזל גוזל היה אחד

 אל יביט ולא, ממנו שגזלו מה על וצועק, רע דבר הגזל לו נראה היה הגוזל גם הנה, עצמם על

 .הוא שגזל מה
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, הוא כן כי האנשים ראו ולא, מהיבז נשחתה והנה הארץ את לבדו אלוהים וירא למה ותדע

 שנעשה בכך הורגלו כך שכל על הוא הלא, ואדם אלוהים בעיני ומר רע הוא גם הזנות היות עם

 נשחתת הייתה לא כן על, הארץ על דרכו את בשר כל השחית כי גדר עד, טבעי כדבר להם

 הארץ מלאה כי על וזה ,לפני בא בשר כל קץ לנח ה' ויאמר כן על. אלוהיםה לפני רק הארץ
 דינם גזר לחתום יתברך הוא רצה לא כי והוא, מפניהם הוא, הזנות על נחתם שלא ומה .חמס

 לא בפניהם כי הזנות על כן שאין מה, מפניהם אומרו וזה, קשה היה בעיניהם שגם מה על רק

 .נחשב זר כמו

 

 לך ארגיע רוחך על יעלה אל, ממך טוב זולתך אין כי על שאצילך גם כי איפה דע זה כל ועם

 כי, וכיוצא גבוה בהר תנצל ושם, המבול מי עליו מהמטיר הואצו אשר בארץ מקום לך שאשאיר

 בלתי מקום מהארץ ישאר שלא, 'כו משחיתם והנני כי איפה דע כי. רגלך לכף מנוח אמציא

 . נשחת

 אמת הן כי .ל"ז ן"הרמב כתב הנה, זעם ביום גושמה לא ישראל ארץ כי לאומר גם כי והוא

 או, םייח רוח בה אשר כל ומת כולה פני על הציף, לה חוצה ה' המטיר מאשר אך, גושמה שלא

 כנגד דהימ גופר עצי תיבת לך עשה כן על. נשחתה הארץ כל כלל דרך כי באופן, מההבל

 עתה גם, שירםייולה להדריכם עמך לישע יצאת ולא, תייה לבינו בינך אלוהיםה את. דהימ

סנהדרין דף ( ל"ז למאמרם גם ומה. בשבילך כלומר לך עשה וזהו, הסגר ידי על תהיה הצלתך

. כמדובר נפשי ממסגר הוציאה, יתברך לפניו ואומר צועק, האסורין בבית כחבוש שהיה) קי"א

  .יגוע בארץ אשר כל' כו המבול את מביא הנני ואני לו אמר כן ועל
 

 בארץ אשר שכל ודאי כן אם, חיים רוח בו אשר בשר כל לשחת אומרו אחר כי יקשה הלא כי

 . יגוע

 . בצדיקים רק יצדק לא גויעה לשון אך, ימות או ישחת בארץ אשר כל לומר לו שהיה ועוד

, המה בארץ אשר המקומות באחד רגלך לכף מנוח אבקש כי לומר רוחך על יעלה אל יאמר אך

, בעלמא חיים רוח בו אשר בשר כל לשחת המבול את מביא הנני שאני גם כי לך דע הלא כי

, כמוך יהיה צדיק איש גם בארץ אשר שכל דע זה כל עם, נשמה בעל כמוך צדיק איש את ולא

 דתךימ כנגד הסגר צער ידי על רק לינצל תזכה לא כי. ימלט ולא יגוע, לגויעה חסייתת שמיתתו

 ',כו התיבה אל ביתך וכל אתה בא, כן אחרי יתברך מאמרו וזה. למחות ממחיצתך יצאת שלא

 צדיק ראיתי אותך כי על הוא הלא, בור על כאסור שתהיה תיבה בצער שאושיבך מה ענייןוה
 . כמדובר אתה גם סגרית כן על, לזכותם הבריות אל ממך ולא ולפני ממך כלומר, לפני

 

  :ַהֵּתָבה ְלַהֲחֹית ִאָּת� ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו-ָּבָׂשר ְׁשַנִים ִמֹּכל ָּתִביא ֶאל-ָהַחי ִמָּכל-ּוִמָּכל יט
ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ִמֹּכל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ְׁשַנִים ִמֹּכל ָיֹבאּו ֵאֶלי� -ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן כ

   :ְלַהֲחיֹות
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, הקודם הפסוק בסוף אתך אומרו הנה כי, בכתובים לב לשית ראוי '.כו בשר מכל החי ומכל

 . מיותר הוא זה בפסוק וכן

 .לך תקח אומר כך ואחר ,אליך יבאו אומר כך ואחר ,התבה אל תביא עתה אומר איך ועוד,
 

 [מיהם הניצלים בתיבה?]
 שהוא אלוהים לו שאמר וזהו, ניצול היה לא הדין דתימ פי על נח כי למעלה כתבנו הנה אמנם

 עשה אך, כדאי אינך כי שארית לא אתה גם כי, לגמרי שהוא לפני בא בשר כל קץ, הדין דתימ
 בצירוף שהוא ואני כי, הרחמים דתימ לצרף צריך זה כל ועם. וןוע לכפרת שם שתצטער 'כו לך

 . אתך בריתי את והקימותי כן ידי על, דינו ובית הוא ה'ו ענייןכ, רחמים
 

 חיה מין כל היה בתיבה והנה, ה' תושיע בהמה בזכות אדם והלא לזה צורך ומה תאמר ושמא

 הוא כן לא שאם ,אתך אומרו וזהו. העיקר שאתה אתך בריתי את אמר לזה, ובהמה ועוף

. בזכותך צוליםינ אתך להחיותם כלומר, אתך מאי ,בניך ונשי ואשתך אם כי יאמר ולא, מיותר

 כי, לםוכ את מחיה אתה כי, להחיות רק לחיות אמר ולא אתך להחיות אמר 'כו החי ומכל וכן

 רק זה נאמר לא כי, בהמה בזכות העולם ימלט ולא, בטל העולם היה צדיק תייה לא אתה אם

 בזכות העולם כל םיילק מספיק בהמות זכות אין בייח העולם כשכל אבל, פרטי מקום או אדם על

 יבואו מאליהן המה אך, ותטעמו תביאמו זכותו כי, תביא באומרו כיוון זה כי אפשר ובזה. בהמה

 .להחיות אליך יבאו בסמוך כאומרו, לו
 

, התיבה אל אליך ותביאם תטרח כי תצטער צריך רחמים דתימ צירוף פי על גם הנה ,יאמר או

 מעשה ידי שעל בגמרא ל"ז מאמרם דרך על והוא. אותם שתחיה אתך להחיות לשתזכה

 ורחמיו כי ,סוריויי נסתלקו, במכבדת מכבדת השפחה הייתהש העכברים ילדי על רבי שריחם

, רחמים דתימ צירוף זולת לומר, לחיות אמר ולא להחיות באומרו ןיכוו זה. כתיב מעשיו כל על

 יהיו כן על, הזולת את הם להחיות ותביא תטרח' כו שנים כי והוא. וירחמוך תרחם אתה גם

. אתך אומרו וזה, ויחיוך שליח ידי על ולא ממש ידך על אתך ויהיו, שתרחמם מה ידי על אתך

 על רחמיו להורות לו והיצ כן על, אותך להחיות שהוא ,להחיות אליך יבאו ואמר שחזר וזהו

 .התיבה אל אתו שיביאם םייח הבעלי

 

 יטרח כך ואחר, בתיבה יכנס טרם אליו אוויב יתברך מאתו כי הוא ,אליך יבאו שאומר ומה

 אל יביאם הוא כך ואחר, אליו יתברך הוא להיתח יביאם למה הכתוב ופירש. פנימה ויביאם

 אליך יבאו' כו למינה הבהמה ומן למינהו מהעוף אמר לזה. הכל את הוא יעשה ולא, התיבה
) דף קי"א סנהדרין( ל"רזמ הידוע והוא .אליך יבאו צריך למינו מין כל שיהיה כדי לומר, להחיות

 למינהו העוף מן יאמר וזה, מנין לשאינן נזקקו אשר ולא במינן דבקו אשר רק בתיבה נכנסו שלא
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 אתה תביא כך אחר אך, יתברך מאתו אליך יבאו למינהו להיות כן על. נח יבחין לא וזה', כו

 .כאמור

 

  :ְוָלֶהם ְלָאְכָלהַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶלי� ְוָהָיה ְל� -ְל� ִמָּכל-ְוַאָּתה ַקח כא
 מאכל הוא למאכל לך כלומר ,לך קח יאמר אך. מיותר הוא יאכל אשר אומר וגם ,לך אומרו הנה

 עשר בשנים מתעפש מאכל מיני כל טבע בדרך והנה. םייח בעלי ליתר כן גם יאכל ואשר, אדם

 התיבה חלון נח פתח לא כי, שולט אויר ואין, החמים המים שבתוך התיבה לחות תוך סגור חדש

 ואספתש םייח לבעלי יאכל אשרש מה ובזכות, אליך ואספת אמר לזה. רבים ימים אחר עד

 ,לאכלה ולהם לך שיהיה באופן, וזה זה םיישיתק אתה גם תזכה, עליהם משתדל שאתה ,אליך
 .םיייתק מאכלך שגם

 

  :ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱא�ִהים ֵּכן ָעָׂשה כב
 . מיותר הוא עשה כן אומרו' כו נח ויעש

  :והויצ עניינים שני כי הוא אך

 , התיבה שיעשה. א
 . והמאכל בשר מכל שיביא .ב

, האחד עניין הוא, אלוהים אותו צוה אשר ככל נח ויעש וזהו, פעמים בשני הדבר עשה כי אמר

 מה ענייןמ כך ואחר, קוניהיות סדריה בכל אלוהים אותו צוה אשר ככל התיבה עשה כי והוא

 .עשה כן תוכה אל שיתן
 

 פרק ז
  :ֹאְת� ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה-ַהֵּתָבה ִּכי-ֵּביְת� ֶאל-ַאָּתה ְוָכל-ְלֹנַח ּבֹא 'הַוּיֹאֶמר  א
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר לֹא ְטֹהָרה -ּוִמןְל� ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו -ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח ב

  :ִהוא ְׁשַנִים ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו
  :ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל ג
-ָּכל-ִעים ָלְיָלה ּוָמִחיִתי ֶאתָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרּבָ -ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל ד

  :ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
  :'הִצָּוהּו -ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ה
  :ָהָאֶרץ-ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל-ְוֹנַח ֶּבן ו
  :ַהֵּתָבה ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול-ִאּתֹו ֶאלָבָניו -ַוָּיבֹא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ז
-ֹרֵמׂש ַעל-ָהעֹוף ְוֹכל ֲאֶׁשר-ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה ּוִמן-ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמן-ִמן ח

  :ָהֲאָדָמה
  :ֹנחַ -ֶאת ַהֵּתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֱא�ִהים-ֹנַח ֶאל-ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל ט
  :ָהָאֶרץ-ַוְיִהי ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים ּוֵמי ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל י
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ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו -ֹנַח ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה-ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי-ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש יא
  :ִים ִנְפָּתחּוַמְעְינֹות ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשמַ -ָּכל
  :ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה-ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל יב
-ָבָניו ִאָּתם ֶאל-ֹנַח ְוֵאֶׁשת ֹנַח ּוְׁשלֶׁשת ְנֵׁשי-ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני-ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוֵׁשם יג

  :ַהֵּתָבה
ָהעֹוף -ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו ְוָכל-ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוָכל-ְוָכל ַהַחָּיה ְלִמיָנּה-ֵהָּמה ְוָכל יד

  :ָּכָנף-ְלִמיֵנהּו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל
  :ּבֹו רּוַח ַחִּיים-ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ַהֵּתָבה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל-ֹנַח ֶאל-ַוָּיֹבאּו ֶאל טו

 
 להימתח כי והוא. האלה הכתובים המשך בכל להעיר הראויות הערות אל לב בשום יאמר או

 ואחרי, לו יבאו מכל שנים והטהור הטמא כי שמורה ',כו מכל שנים בשר מכל החי מכל אמר

  .שנים טהורה לא ומאשר, שבעה שבעה לך תקח הטהורה הבהמה מן אומר הוא כן
 הבאת עניין שעשה שמורה ,עשה כן אלוהים אותו והיצ אשר ככל נח ויעש אומרו שאחר ועוד,

  '.וכו הבהמה מכל כאומרו הבאתן על לצוותו יתברך הוא חוזר, םייח הבעלי

  .עשה כן אומרו כפל אל וגם. הדמיון ף"בכ ככל אומרו אל לב לשית ראוי וגם
 שבעה באומרו בבהמה הנה כי, הארץ כל פני על זרע לחיות' וכו השמים מעוף גם אומרו ועוד

 ואם, הקרבנות על שבעה היו אך, יספיקו שנים זרע לחיות כי והוא, זרע לחיות אמר לא ,שבעה

 אל חוזר זרע לחיות אומרו ואם. זרע לחיות בהם אמר למה, הקריב מהעופות שגם אחר כן

 . שבעה היו כן על לא כי הקושיא תכפל, והעוף הבהמה

 לנח ה' ויאמר, להיתח ליאמר ראוי היה זה פסוק הלא כי ',וכו שבעה עוד לימים כי אומרו, ועוד

, עתה שנראה .התיבה אל בא ולא, התיבה אל אז אותב לכן ממטיר אני שבעה עוד לימים הנה

 .'כו ממטיר אנכי שבעה עוד שלימים מה על
 . יום והארבעים השבעה מספר אל לב נשים דרכנו פי ועל

 את מביא הנני ואני' כו משחיתם והנני למעלה נאמר כבר הלא כי' וכו ומחיתי אומרו אל וגם
 '. כו המבול

 . למעלה נאמר זה פסוק הלא כי ',כו ככל נח ויעש אומרו ועוד

 . הדמיון ף"בכ נאמר למה פה וגם

 . המבול בבא ימיו מספר הודיענו למה 'כו שנה מאות שש בן ונח אומרו ועוד

 כי', כו באו שנים שנים' וכו טהורה איננה אשר הבהמה ומן הטהורה הבהמה מן אומרו ועוד

 הוא הקודם והנה, שנים שנים היו הטהורים שגם שמורה, למעלה האמור כל סותר זה הלא

 . נח הקריב ממה כן לא שאם, מוכרח

 . מיותר הוא 'וכו צוה כאשר אומרו ועוד

 . למעלה נאמר והרי 'וכו מאות שש בשנת' וכו הימים לשבעת ויהי ואמר חזר ועוד

 '. וכו הימים לשבעת ויהי נאמר לא הראשונה שבפעם היה מה וכן
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 , שנית פעם נאמר למה 'כו שנים שנים התיבה אל נח אל ויבאו כך אחר אומרו וכן

 מהטהורים נאמר שם כי הקודם הפך ושלשתן ',כו באו ונקבה זכר והבאים ואמר ששילש ועוד,
  '.וכו שנים שנים אומר הוא כן ואחרי ,שבעה

 . תקח אומר שבעה ובאומרו, יבאו אומר שנים שנים שאומר מקום שבכל ועוד

 '.כו אותו צוה כאשר ואומר חוזר למה ועוד

 

 אלוהים לו אמר וכן .בעיניו חן נח מצא לא ,הדין דתימ הוא ,אלוהים שם כי, כתבנו הנה אמנם

. תחיה לא אתה שגם באופן, הדין דתימ היא בחינתי לפני שהוא ,לפני בא בשר כל קץ בפירוש

 ָּבָׂשר-ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ָּכל-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל-ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת כי והוא, לך אעשה זאת אך
 על שתרחם, תעשה זאת וגם '.וכו אתך בריתי את והקמותי ובזה, רחמים דתימ עם שאתחבר

 הנה כי והוא .אתך להחיות רק אינו זה אך'. וכו תביא החי מכל כי, עליך וירחמו םייח הבעלי

 והוא, שנית פעם עוד ידחו לבלתי מחשבות יחשוב הרעה אותב מטרם רחמיו כרוב יתברך הוא

 וגם, המבול מי את עליהם להביא בויינתח, ובאין מכעיסין ההם הדורות היות על כאשר הנה כי

 ואין, האדמה את לקלל עוד להוסיף סרה יוסיפו עוד אם יתעתדו הלא לאיתנו העולם שוב אחרי

 . הארץ על עוד נח מי מלהביא עולם-אל ישבעהל רק תקנה

 

 ריח את ה' וירח כי, היה כאשר, ניחוח ריח קרבן ידי על רק, לזה חן אולמצ מקום היה לא והנה
 מן יהיוש צריך היה, קרבן להקריב והנה '.וכו עוד לקלל אוסיף לא' וכו ה' ויאמר הניחוח

 . זרע לחיות ולהשאיר, להקריב, שנים משנים יותר הטהור ועוף הטהורה הבהמה

 

 להקריב שבעה שבעה לך תקח הרוגז מעת מעתה לאמר, יתברך רחמיו לגודל ערך אין והנה

, רחמים דתימ פי על רק לזה מקום אין כן על. מבול עוד הביא לבלתי סנייילפ לפני ניחוח ריח

 נח אל אלוהים ויאמר באומרו נח עם הדין דתימ בחינת כדבר כן על. הדין דתימ פי על לא אך
 ,מכל שנים שנים אך. 'וכו החי ומכל' וכו רחמים דתימ ואצרף ',וכו תיבת לך עשה לו אמר ',וכו
 לבלתי לחוש אך. די המין םיילק שנים זה ועל, אתך להחיות רק חושש איני כי, מהטהורים גם

 .חושש איני כך על ישבעהל ניחוח לריח בטהורים בוייר מעתה תכין כן שעל מבול להביא שוב

 

  :דברים מהשני הנה התורה ואומרת

 , םייח בעלי להביא .א

 . מאכל מכל להביא .ב

 . בו שינה כי הדמיון בכף ככל נח ויעש אמר האחד על

 . נוייש בלי עשה כן מהמאכל שהוא השנית אך

 .התיבה מעשה גם בו שנכלל על ,כל מלת ואמר
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  :ֹאְת� ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה-ַהֵּתָבה ִּכי-ֵּביְת� ֶאל-ַאָּתה ְוָכל-ְלֹנַח ּבֹא 'הַוּיֹאֶמר  א
 הנה, לנח רחמים דתימ הוא ה' ויאמר כי אמר לזה, שינה ולמה, השינוי היה ומה תאמר ושמא

 והטעם ,התיבה אל' כו אתה בא לכן, לכך אתה צריך כי לך אפשר אי תיבה צער בלי להצילך

 אין כי הזה בדור וזה, עצמך למרק וצריך, רחמים דתיהמ לפני בלבד הוא צדיק ראיתי אותך כי

 להקדים ראוי היה לא הדין פי שעל גם כי ,הוא ארחם שעוד מה אך. הזה הדור לערך רק צדקתך

  .מבול עוד הביא לבלתי ארוכה

 

  :ךואצו זאת הלא

 ְל� ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו -ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח ב
  :ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר לֹא ְטֹהָרה ִהוא ְׁשַנִים ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו-ּוִמן

  :ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל ג
 

 אם כי, אתך להחיות המין לקיום, שם הוא באשר ןומכו אני בלבד לא כי ?כך עושה אני ולמה

 במה זרע קיום ימשך באופן קרבנות להקריב שהוא ,הארץ כל פני על זרע להחיות כלל דרך

 להכות יוסיף לבל ישבע, הניחוח ריח ידי על שהוא, הארץ כל פני על כולל אם כי, אתך שאינו

 ובזה. הארץ כל פני על זרע לחיות אם כי, אתך להחיות אמר שלא וזהו. עשה כאשר חי כל את

 בהרבות יתברך הוא כוון לכך כי מוסכם שהוא כיון, הקרבנות רמז בכתוב נזכר היות יתכן

 אך, מאליהן אוויב שנים עד שהם המין לקיום הם אשר כי לומר ,תקח ואמר. כנודע בטהורים

 .בעצמך קחיות תטרח, חן אולמצ מהם להקריב מוסיף אני אשר

 

-ָּכל-ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ּוָמִחיִתי ֶאת-ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל ד
  :ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

 כי על, התיבה אל מעתה ביתך וכל אתה בא לו באמור, לזכותו לנסותו יתברך הוא רצה והנה
 טרם, שבעה הימים מלאת קודם ויכנס יהיה כן כי יאמין כי, 'וכו ממטיר אנכי שבעה עוד לימים

. ברכיו עד מים שהיו עד בא שלא ,היה כאשר אמנה מקטני יהיה שלא, הארץ על גשם יראה

 לכן, מגעת הייתה המחרישה שיתד מקום עד מהארץ קצת ממחה להיותו כי רמז דרכו פי ועל

 על, בתשובה ישובו אולי עולמו על לחוס .שבעה עוד לימים כן על, ימים בשבעה שבראם על

 ממחה היותו ועל. ימים שבעה עולמו על שהתאבל שאמרו) פ' ל"ב רבה בראשית( ל"רז דרך

 '.וכו ומחיתי כדי 'וכו יום ארבעים ממטיר אנכי כן על, יום בארבעים שנוצר האדם
 

  :'הִצָּוהּו -ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ה
 נזקקו לא אשר להבחין הנה אמר כי והוא, הדמיון ף"בכ ה' צוהו אשר ככל נח ויעש :ואמר

 והנה. מהטהורים שבעה לא אך, מאליהן לי אוויב שנים שנים כי אלוהים לי אמר, מינן לשאינן

 מהטהורים שבעה בידי אקח אם, שבעה הטהורים מן בעצמי שאקח אמר הרחמים בעל ה'
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 יותר אוויב לא, מאליהן אוושיב עד אמתין ואם ?נזקקו שלא באותן אבחין איך, מהטמאים ושנים

 מין מכל שנים והניח, הטהורים מן חמשה חמשה בידו לקח ?עשה מה כן על. סוג מכל משנים

 ולא הדמיון ף"בכ ה' צוהו אשר ככל עושה נמצא, אלוהים אותו והיצ כאשר, מאליהן אוושיב

 מהטהורים בין כן ועל ,ה' צוהו אשר ככל נח ויעש וזהו. חמשה אלא שבעה לקח שלא, בשלמות

 – וזהו. שנים שנים כך אחר באו מהטמאים בין

 

-ֹרֵמׂש ַעל-ָהעֹוף ְוֹכל ֲאֶׁשר-ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה ּוִמן-ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמן-ִמן ח
  :ָהֲאָדָמה

  :ֹנחַ -ַהֵּתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֱא�ִהים ֶאת-ֹנַח ֶאל-ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל ט
 

 חמשה חמשה עמו שלקח שאחר ,נח את אלוהים ציוה כאשר אם כי, הדמיון ף"כ בלא היה וזה

 .סוג מכל שנים שנים מאליהן אליו באו, מהטהורים

 

  :ַהֵּתָבה ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול-ָבָניו ִאּתֹו ֶאל-ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשיַוָּיבֹא ֹנַח ּוָבָניו  ז
 כי, ימים השבעה מלאת טרם התיבה אל אוולב להאמין סיוןיבנ עמד לא כי תורה ספרה והנה

 מקטני נח אף) שם( ל"ז מאמרם והוא ,המבול מי מפני היה' וכו נח ויבאש מה אדרבא אם

. דרכנו לפי צודק והוא. המבול מי מפני שנאמר ברכיו עד המים שבאו עד נכנס שלא היה אמנה

  :ואמר והקדים

 

  :ָהָאֶרץ-ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל-ְוֹנַח ֶּבן ו
 אלא בא לא זה כל שעם, שנה מאות שש בן היותו עם סיוןיבנ עמד שלא, אשמתו להכפיל כדי

 שנים אליו אמר ה' כי הוא, מיד בתיבה נכנס שלא מה, תאמר ושמא. כמדובר המבול מי מפני

' וכו הבהמה מן הלא כי, היה לא זה הנה אמר לזה, נתעכב כן על, באו ולא אליך יבאו שנים
  – הלא כי מיד והיה ,נח את ה' צוה כאשר מאז באו ונקבה זכר שנים שנים

 

  :ָהָאֶרץ-ַעלַוְיִהי ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים ּוֵמי ַהַּמּבּול ָהיּו  י
 עצם עד התיבה אל אולב מאז חש לא זה כל ועם', וכו המבול ומי אליו באו שנים ששנים אחר

  – וזהו. הארץ על היו המבול שמי, הזה היום

 

-ֶאלָבָניו ִאָּתם -ֹנַח ְוֵאֶׁשת ֹנַח ּוְׁשלֶׁשת ְנֵׁשי-ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני-ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוֵׁשם יג
  :ַהֵּתָבה

ָהעֹוף -ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו ְוָכל-ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוָכל-ַהַחָּיה ְלִמיָנּה ְוָכל-ֵהָּמה ְוָכל יד
  :ָּכָנף-ְלִמיֵנהּו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל
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 אולב באמונה מהשכלתו נשתמש לא כי ',וכו החיה וכל המה לאחדים היו זו בבחינה כי כלומר

 .מההיזק בורחים םייח הבעלי גם אז כי המבול מי מפני אם כי, הגשם בא טרם

 

  :ַּבֲעדֹו 'הָּבָׂשר ָּבאּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱא�ִהים ַוִּיְסֹּגר -ְוַהָּבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָּכל טז
 וזהו, מאליהן באו שנים ושנים, בידו לקח הטהורים מן חמשה חמשה כי שכתבנו מה הורה

 .מובאים אחרים שהיו מכלל והבאים אומרו

 והכתוב, לו אוושיב אחר התיבה אל שנים השנים יביא שהוא לו והיצ אלוהיםה כי הכתוב ועניין

 התיבה אל וגם נח אל שבאו אם כי, התיבה אל הביאם ונח נח אל באו שלא מעיד לזה הקודם

 כי לתרץ אפשר והיה. צוויו על שעבר כאשם יראה והלא ',כו התיבה אל נח אל ויבאו באומרו

 אמר לזה, יאשם לא כן ועל התיבה אל מאליהן אוושיב יתברך עשה מיד להטריחו ושלא באו

 אליו שבאו שהוא לו והישצ כמו שבאו, אלוהים אותו צוה כאשר באו ונקבה זכר והבאים

 לא איך תתמה ואל. התיבה אל הם באו ואז הביאם שלא אלא, ומצוותכ התיבה אל שיביאם

 .ומצוות עברו על בו יפגע פן, הדין דתיממ בעדו ה' ויסגור כי הוא כי כך על נענש

 

  :ַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ-ָהָאֶרץ ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים ַוִּיְׂשאּו ֶאת-ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום ַעל יז
  :ְּפֵני ַהָּמִים-ָהָאֶרץ ַוֵּתֶל� ַהֵּתָבה ַעל-ַעלַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמֹאד  יח
  :ַהָּׁשָמִים-ַּתַחת ָּכל-ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים ֲאֶׁשר-ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסּו ָּכל-ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל יט
  :ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים כ

ָהָאֶרץ ְוֹכל -ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל-ָהָאֶרץ ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה ּוְבָכל-ָּבָׂשר ָהֹרֵמׂש ַעל-ַוע ָּכלַוִּיגְ  כא
  :ָהָאָדם

  :רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו-ֹּכל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת כב
עֹוף ַהָּׁשַמִים -ֶרֶמׂש ְוַעד-ְּבֵהָמה ַעד-ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּפֵני-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל-ַוִּיַמח ֶאת כג

  :ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה-ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר ַא�-ַוִּיָּמחּו ִמן
  :ָהָאֶרץ ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום-ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַעל כד

 

 :אלה הדרגות שלש עניין מה לב לשית ראוי

  ,הארץ מעל ותרם המים וירבו
  ,התיבה ותלך מאד מאד וירבו ויגברו כך ואחר
  ,ההרים כל ויכסו מאד מאד גברו כך ואחר

  ?כאחת היו לא ולמה, אלו הדרגות עניין מה

 . הגשם ימות ארבעים אחר הייתה הראשונה שגם כיון

 . עולים היו גשם תוספת שבלי, ההתגברות היה ומה

  .ההרים ויכסו שאחריו בפסוק ואמר חוזר למה וגם
 . למעלה לומר לו והיה ,מלמעלה אמה עשרה חמש אומרו ועוד
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 . הגבוהים אמר ולא ההרים אומר כך ואחר, הגבוהים ההרים אמר להיבתח למה ועוד

  :זו אחר זו הנאמרים מיתות חלוקי שלשה אומרו ועוד

  ',כו בשר כל ויגוע אומרו תחילה

  ,מתו' כו רוח נשמת אשר כל מיתה לשון אומר כך ואחר
  'כו היקום כל את וימח מיחוי לשון כך ואחר
 . אחד עניין והכל

 .אדמה אומר ובמיחוי, בחרבה אומר ובמיתה ,בארץ אומר בגויעה כי ועוד

 
  :ָהָאֶרץַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל -ָהָאֶרץ ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים ַוִּיְׂשאּו ֶאת-ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום ַעל יז

 ותרםש עד יום ארבעים גשם בוייר בטבע הארץ על המים שרבו אחד, הדרגות שלשה היו אמנם

 .למקום ממקום מהלכת הייתה לא עדייןו .הארץ מעל התיבה

 
  :ְּפֵני ַהָּמִים-ָהָאֶרץ ַוֵּתֶל� ַהֵּתָבה ַעל-ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמֹאד ַעל יח

 גם אם כי, הארץ מעל התיבה רמתה בלבד שלא עד הארץ על מאד גברו בטבע שלא כך ואחר

 .המים פני על מתהלכת הייתה

 

 :כך אחרו

  :ַהָּׁשָמִים-ַּתַחת ָּכל-ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים ֲאֶׁשר-ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסּו ָּכל-ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל יט
 גם, ועלו כשגברו המים עליהם נתפשטו כי הארצות מכל שגבוהה ישראל ארץ הרי כל שיכלול

 שהם היקום כל ונמחה, שבה םייח רוח בו אשר כל מתו איך כן לא שאם, גושמה שלא לאומר

 .בסמוך יתבאר כאשר, הנכסים

 

  :ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים כ
 חובת עליו חל, והלאה יום מהארבעים בטבע שלא שהיו הנזכרים תגבורת מיני שני אומרו ואחר

  :דברים שני ביאור

 מעל התיבה שהורמה שיעור רק היה לא, הגשמים שפסקו יום ארבעים שאחר יתכן איך אחד

, טבע בדרך הנה כי, הגבוהים ההרים כל ויכסוש עד גשם תוספת בלי גברו כך ואחר ,הארץ

 מהיותם, לארץ שמתחת המים אל הארץ כדוריות סביבות ישפכו המים בוייבר ראוי היה יותר

 . אמה עשרה חמש הגבוהים ההרים כל כסות עד עולים

 כדי היה הארץ מעל שהורמה שבמה אחר, האלו התגבורות שתי הוצרכו למה שנית ועוד

 .היו רותחין כי, להמית

 

 על מעט צפים רק היה לא ההרים שכסו מה כי לומר אפשר היה הראשון הדבר על והנה

 משני, עליון מכח כלומר, מלמעלה היה כי, תתמה ואל .אמה עשרה חמש אמר לזה, פניהם
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 לפנים אומרו יובן ובזה. שלמטה בטבע ולא, ההרים ויכסו המים גברוש מה הוא, הדין גבורות

  .שהיה למקום בשב אלא צודקת שיבה לשון אין הנה כי, ושוב הלוך הארץ מעל המים וישובו
 

 .ושוב הלוך שאומר אלא עוד ולא
 כן ועל, לשוב יסודו אל תאב להיות דבר כל טבע כי הוא אך. ושבים הולכים היו יצדק ולא

 אל סביבותיה םנשפכי והיו, היא כדורית כי, לארץ מתחת אשר התהום אל שבים היו המים
 .משם באו אשר התהום

 הלוך ,ושוב הלוך היו באופן, מחזירן היה יתברך שהוא אלא. הארץ מעל המים וישובו וזהו

 . מקודם ולא יום ומאת חמשים מקצה ויחסרו כן ועל, יסודן אל ושוב הארץ על למעלה

 לצאת ומבקשת ויורדת עולה היא שעה שבכל, שבאדם הנשמה על ל"רז אמרו זה דרך ועל
 .מקורה אל תתאב כי אצלנו כמפורש שהוא', וכו אלא

 

ָהָאֶרץ ְוֹכל -ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל-ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה ּוְבָכלָהָאֶרץ -ָּבָׂשר ָהֹרֵמׂש ַעל-ַוִּיְגַוע ָּכל כא
  :ָהָאָדם

 שגברו הראשון התגבורת שהיה מה לומר ',כו אשר כל' כו בשר כל ויגוע אמר השני הדבר ועל

 ארץ של גם, מההבל ועוושיג מספיק היה לא הזה השיעור כי הוא ",התיבה ותרם"ש מה על

 על ל"ז שאמרו כמו, סתם ארץ נקראת ישראל ארץ המקרא בלשון כי והוא. גושמה שלא ישראל

 כל כולל תואר הוא וחרבה, וחוצות ארץ עשה לא עד ובפסוק ,הארץ פני על מטר הנותן הפסוק

 . הים זולת הארץ

 

 היא ,הארץ על הרומש בשר כל ויגוע כן ידי שעל שהיה אמר התגבורת על :העניין אל ונבוא

 .האדם וכל כך ואחר םייח בבעלי שהחל כבוד יתברך הוא לה וחלק, מההבל ועוושג ישראל ארץ

 

  :רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו-ֹּכל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת כב
 ותרם"ש עד המים שרבו שבמה מפני היה, הראשון התגבורת שהוצרך שמה תחשוב אל ואמר

 אשר כל כבר, ישראל בארץ אשר כל עווגו כאשר כי, הוא כן לא כי, להמית כדי היה לא "התיבה
 .לארץ חוץ בכל שהיא מתו בחרבה אשר מכל חיים רוח בו

 
עֹוף ַהָּׁשַמִים -ֶרֶמׂש ְוַעד-ְּבֵהָמה ַעד-ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל-ַוִּיַמח ֶאת כג

  :ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה-ַוִּיָּׁשֶאר ַא�ָהָאֶרץ -ַוִּיָּמחּו ִמן
 שצפו -" השמים כל תחת אשר הגבוהים ההרים כל ויכסו"ש עד השני התגבורת שהוצרך ומה

 בראשית( ל"רז שאמרו 'כו היקום כל את וימח כן ידי שעל כדי היו הם גם ישראל הרי כל על

 כך אחר הוצרך, ישראל בארץ אשר כל עוושגו הספיק שההבל גם כי, הנכסים שהם) ל"ד רבה
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 במים העופות וגם, הבריות כל עם יקום דמתקרי מאי כל למחות כדי, עצמם המים ולצוף לעלות

 .חמין

 

 

  ח פרק
 ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה -ָּכל-ַהַחָּיה ְוֶאת-ֹנַח ְוֵאת ָּכל-ַוִּיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת א

  :ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים-ַעלַוַּיֲעֵבר ֱא�ִהים רּוַח 
  .לטובה זכרו הדין דתימ גם כי אמר

 שהיה, הארץ על אלוהים רוח הוא ,רוח העביר הדין דתימ הוא אלוהיםש ידי שעל אלא עוד ולא

 .המים וישוכו כן ידי על ואדרבה, הארץ להרעיש ראוי
 

  :ְיבֶׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ-ַעדָהֹעֵרב ַוֵּיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב -ַוְיַׁשַּלח ֶאת ז
 :ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ַוְיַׁשַּלח ֶאת ח
 .ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ַמִים ַעל-ַהֵּתָבה ִּכי-ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל-ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף-ְולֹא ט

  :ַהֵּתָבה-ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל
  :ַהֵּתָבה-ַהּיֹוָנה ִמן-ַוָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוֹּיֶסף ַׁשַּלח ֶאת י

 ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה,-ֵּנה ֲעֵלהַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוהִ  יא
  :ּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץקַ -ַוֵּיַדע ֹנַח ִּכי

  :ֵאָליו עֹוד-ָיְסָפה ׁשּוב-ַהּיֹוָנה ְולֹא-ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת יב
 

 . ביונה כאומרו המים הקלו לראות בעורב יאמרש היה מהראוי

 . מיותר שהוא מאתו אומרו ועוד

 שארית ולא, לנפשה אוכל מקום אל תשוב, המים יקלו כי גם אולי, המים קלו אם יודע במה ועוד

 . נמחה אוכל כל כי, חוצה

 על שמים על כי לנח הגיד מי ,הארץ כל פני על מים כי' כו מנוח היונה מצאה ולא באומרו וכן

  ?מאכל חסרון על ולא, הדבר היה הארץ כל פני

, היה ישראל שמארץ לאומר בין, עדן מגן הביאה זית עלה השנית שבפעם דאמר למאן בין ועוד

 . שם הלכה לא בראשונה למה

, במבול גושמה שלא לאומר ישראל מארץ או, עדן מגן שהביאה במה המים קלוש ידע איך וגם

  .המים קלו כי נח וידע שאומר, הארץ כל אל ראיה משם אין הלא כי
 

, הדבר על לנח לו חרה כי ויתכן, בתיבה שמשו ועורב וכלב חם כי) ו"ל פ' שם( ל"רז אמרו והנה

 להפריש רצה, לגמרי הגשם כלאיבה כן ועל. מין כל ועל האדם על זה על יתברך ממנו הוזהר כי

 לעשות היה שלא מה, העצים על לנוח כדרכו התיבה על לו שישב, התיבה מן לשלחו העורב את
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 שאמרו כמו, זוגו בת על ושב יצא רק לגמרי לא אך ויצא. ימותו לתיבה חוץ כי, ולכלב לחם כן

 .היה מקנא כי) ח"ק דף סנהדרין( ל"ז

 

 לעתות ושב, התיבה על להיות יוצא היה, התיבה מן ויצאו המים יבשת שעד, עשה שכן יאמר או

 .אוכלו

 
  :ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ַוְיַׁשַּלח ֶאת ח

 הלך שלא ל"ז שאמרו כעורב אינה כי והוא ',כו לראות מאתו היונה את וישלח כן אחרי אמנם

) םש( ל"רזמ כנודע, זוגה בת ממירה הבלתי היונה כי אפשר ובזה. זוגו בת יקחו שלא ירא כי

 ל"ז אמרו הנה כי, נח ידי על מלאכול נפשה שנאה הלא כי, תתעכב לא וגם, בעלה לב בה בטח

 ולא, הוא ברוך הקדוש ביד כזית מרורין מזונותי יהיו שאמרה, בפיה טרף זית עלה והנה על

 להיות היונה חפץ היה שלא נח ידע כי ,מאתו באומרו כיוון יתכן וזה. ודם בשר בידי מתוקים

 מאתו ההליכה בהיות כי כלומר מאתו אומרו וזהו, עוד תשוב לא חוצה מנוח תמצא ושאם, אתו

 .סיוןיהנ היה ודם בשר שהיה

 

ָהָאֶרץ ַוִּיְׁשַלח -ְּפֵני ָכל-ַמִים ַעל-ַהֵּתָבה ִּכי-ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל-ָמנֹוַח ְלַכףָמְצָאה ַהּיֹוָנה -ְולֹא ט
  :ַהֵּתָבה-ָידֹו ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל

, בהחלט מלשוב לימנע תוכל ולא, ישראל בארץ או עדן בגן, ברחוק רק תמצא שלא גם כי ענייןוה

 אי, אררט מהרי ישראל ארץ או עדן גן עד לפרוח הנה כי והוא. המים קלו אם יוודע לפחות

 אין, משם ותביא תלך אם כן על, ושלש פעמים או פעם בדרך רגלה כף תנוח לא אם לה אפשר

 לא כי ראיה הוא, דבר שום תביא לא ואם. העצים על מנוח מצאה כן על כי, המים קלו כי ספק
 על שהוא ,רגלה לכף מנוח אומרו וזהו, המים קלו ולא בינתיים לנוח רגלה לכף מנוח מצאה

, בינתיים לנוח מנוח לה ומצאה קלו כי ידע, הביאה השניה בפעם כאשר אך. בינתיים המנוחה

 לא גושמה שלא גם כי ,ישראל בארץ לא וגם, עדן בגן תשאר לא כי ,לגמרי נשארה לא אך

 רענן כי, זית עלה אם כי 'מארץ ודשא ומזון ולחם בר כל' ולא, 'םייח רוח בם אשר' לא מויינתק

 מר כי, יונים למאכל טוב עלהו ואין, באבו מהיותו הגשם יעצרנו ולא ובחורף בקיץ תמיד הוא

' כו ותשב אמר, בתיבה נח ידי על אוכלת היות לבלתי חפצה וכל ישעה כל איך ולראיה. הוא
 .הכניסה שבידו לא אם אליו לשוב עליה קשה היה כי', כו אליו אותה ויבא ויקחה ידו וישלח

 

ַוִּיָּיֶחל עֹוד   ובשלישית .התיבה מן יהיובשנ ,מאתו אומר הראשונה בפעם כי לדקדק ראוי עוד
  :ֵאָליו עֹוד-ָיְסָפה ׁשּוב-ַהּיֹוָנה ְולֹא-ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת

 לעוף תמהר לא, לתיבה שחוץ עולם של טיבו היונה ידעה שלא להימתח אך. סתם וישלח אמר

 שפקחה השנית ובפעם. ממש ובידו מאתו ושלחה לתיבה מחוץ ידו שהוציא לא אם, ולהתפרד
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 יש כי שטעמה ואחרי. ותלך פרחה ומהתיבה, התיבה חלון שפת עד הוציאה כבר ,ממש עיניה

 .הלכה כששלחה התיבה מתוך גם, באדמה צמח תוותקו בחוץ מזון מין

 

 סמלית של התיבה][משמעות 
 נפשות אל משל והעורב. ההיא כתיבה המים על הרקוע, העולם אל רמז התיבה ,רמז ודרך

 הטוב לחלוחית מי יבשת עד ושוב יצוא שמתגלגלים, מאד רעים במעשים הטמאים החטאים

 שעם, טהורה נפש היא היונה כן לא אך. נשרפת ונשמתם כלה וגופם חומרם ,הארץ מעל

 קצת על לה מנוח ממנה יחסר כי, עדן בגן לישאר רגלה לכף מנוח מצאה לא היא שטובה

 . בגלגול הזה העולם היא ,התיבה אל אליו אותה ויבא אז. אשמותיה

 
 זית עלה והנה בצאתה השנית בפעם ואז. שנה שבעים האדם שנות ימי הם ימים שבעת ויחל
 בשר בידי ממתוקים הוא ברוך הקדוש בידי כזית מרורים מזונותיה יהיו רצתה כי ,בפיה טרף

 ברוך הקדוש הוא נח וידע אז. השמים מן לו שניתן במה ויסתפק, מעשקות בבצע שמאס, ודם

 ,ימים שבעת עוד וייחל לכן. האדם הוא הארץ מעל העונות הם השוטפים המים קלו כי הוא
 .עוד הזה העולם אל שוב יספה ולא נטהרה ואז, בגלגול שלישית פעם שנה שבעים הם

 

  :ֹנַח ֵלאֹמר-ַוְיַדֵּבר ֱא�ִהים ֶאל טו
  :ָבֶני� ִאָּת�-ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּת� ּוָבֶני� ּוְנֵׁשי-ֵצא ִמן טז
ָהָאֶרץ (ַהְוֵצא) -ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ִאְּת� ִמָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ָּכל יז

  :ָהָאֶרץ-ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל[ַהְיֵצא] ִאָּת� 
 

 . לזולת לאמר אינו כי, צודק בלתי לאמר אומרו

 . צאו אמר ולא צא אומרו ועוד

 . היו שאתו ידע לא מי ,אתך אשר החיה כל אומרו ועוד

 .מיותרת מלה היא אתך היצא אומרו וכן

 

  :ֹנַח ֵלאֹמר-ַוְיַדֵּבר ֱא�ִהים ֶאל טו
 אלוהים ובחינת, קושי שהיא דבור מראת לו שנהפך ,לאמר נח אל אלוהים וידבר יאמר אמנם

  :לו לאמר, לרחמים, דין שהוא

 
  :ָבֶני� ִאָּת�-ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּת� ּוָבֶני� ּוְנֵׁשי-ֵצא ִמן טז

 אתה אומרו וזהו. היציאה עיקר הוא, חדש עשר שנים סוריןייה שקבל שאחר אלא עוד ולא

 ידי על וגם. אתך אומרו וזהו, בזכותו יוצאים הם אדרבה כי, כלל חטאו לא אשר אליו וטפלים

 – אתו צאתם
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ָהָאֶרץ (ַהְוֵצא) -ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ִאְּת� ִמָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ָּכל יז
  :ָהָאֶרץ-ְוָרבּו ַעל[ַהְיֵצא] ִאָּת� ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו 

 אפשר, הגדול שם של אותיות ארבע יש לקרי כתיב שבין נמצא ,היצא וקרי הוצא הוא ובכתיבה

 '.כו ושרצו כן ידי שעל, אתו הרחמים בעל ה' כי לו לרמוז

 

  :ָבָניו ִאּתֹו-ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי-ַוֵּיֵצא יח
 ל"רזל גם ומה '.כו ובניו ואשתו נח ויצא לומר לו היה ולכן ',כו ואשתך אתה לו נאמר הנה

 שנאסר תשמיש להם להתיר הוא ואשתך אתה שאומרו מדויק שהלשון) ו לד רבה בראשית(

 אך. לבד ונשים לבד אנשים שהוא ,בניו ונשי ואשתו ובניו נח ויצא יאמר ואיך, בתיבה להם

 ובפסוק, התיבה במלת ח"אתנ יש התיבה מן צא באומרו כי, הכתוב טעם אל לב נשים לזה

 . נח במלת ח"אתנ יש ויצא

 

, תשמיש לכם יותר כי ואשתך אתה תהיה היציאה ואחר ,התיבה מן צא הכתוב שיעור אמנם

 יחד תצאו לא, היציאה בעת לא אך בחוץ היותם אחר על הוא ,ואשתך אתה אומרו כי נמצא

 אל סמוך שהוא, בנח האתנח כן ועל 'כו ובניו נח ויצא וזהו. הפרישה יורה אז גם כי סמוכים

 לבד אנשים שיצאו עצמה יציאה עת על ידבר כי, זה שאחר מה על ולא, היציאה עת על ויצא

 .ביציאתם אשתו עם אחד כל להתחבר רדופים שהיו יראה בל, לבד ונשים

 

  :ַהֵּתָבה-ָיְצאּו ִמן ָהָאֶרץ ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם-ָהעֹוף ֹּכל רֹוֵמׂש ַעל-ָהֶרֶמׂש ְוָכל-ַהַחָּיה ָּכל-ָּכל יט
  :ַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטהֹור ַוַּיַעל ֹע�ת ַּבִּמְזֵּבחַ  'להַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח  כ
 

 ויתכן. משפחה יקראו יצדק לא, ונקבה זכר שנים בשנים כי יקשה ,למשפחותיהם אומרו הנה

 שהבין, ההקרבה עניין נח ידע מהיכן כי, אומרם והוא) ח לד רבה בראשית( ל"ז מאמרם יכוין

 סמיכות עניין זה כי ויתכן .מזבח נח ויבן אומרו וזהו, הטהורים מן שבעה שבעה יתברך ומצוות

 מכל עשר ארבעה שהם, שבעה שבעה הם אשר משפחותיהם םייח בבעלי ראה כי, הכתובים

 בשביל כי לומר ,למשפחותיהם של ד"למ וזהו. היו להקרבה כי לבו שת אז, ונקבות זכרים מין

 .מזבח נח ויבןש מה היה, זוגות שבעה בעלי שהם משפחותיהם
 

 [וינחם ה']
ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור -ִלּבֹו לֹא ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת-ֶאל 'הֵריַח ַהִּניֹחַח ַוּיֹאֶמר -ֶאת 'הַוָּיַרח  כא

  :ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי-ָּכל-ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת-ָהָאָדם ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו ְולֹא
 

 . לבו אל אמירה היא מה ,הפשט לפי לב לשית ראוי
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, שבועה לאו לאו שהוא) א לו שבועות( ל"ז שאמרו מה וידוע, שונות במלות ענייןה כפל אל וגם

 . הלשון שינוי אל טעם צריך עדייןו

 

 ויתעצב בארץ האדם את עשה כי ה' וינחם, למעלה אומרו עניין אל גם לב נשית לזה והנה
 ומחשבתו לבו שבהשתנות, ודם בשר חסד מלך אל הדבר תורה המשילה כי ויתכן .לבו אל

 לבו שנשתנה מה על עליו קשה חסד חפץ שלבו למה כי. המקבלים חטאת על, חסד מעשות

, האדם את עשה כי וינחם האדם רעת רבתה וכאשר, להטיב חפצו כל יתברך הוא כן. מלהטיב
 מחשבתו על כנוי שהוא, לבו בשביל נתעצב, מעשיהם לפי מלהטיב מחשבתו נשתנית כי

 עתה ותהיה, הקרבן בזכות סייונתפ, ניחוח ריח קבל כאשר ועתה. הטיב לבלתי שנשתנית

 בשביל בהיח בלשון אמר כי, לבו אל בהיח לשון ויאמר אז, מבול עוד הביא לבלתי מחשבתו

 שהוא תמיד חפצו שהוא מה הפועל אל בא על אומר וגמר ששמח, שנשתנה מחשבתו הוא, לבו

 .כנודע השבועה והיא' כו אוסיף לא, להטיב

 

 משל ,הארץ את משחיתם והנני פסוק על) ז לא רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו העניין ופשט

 שעשתה טובה ושופע געגועין שמרוב על ענייןה ויהיה. עמו אומנתו את והרג בנו על שכעס למלך

 ל"ז שאמרו וכמו, בעטו להם מוציאה הארץ הייתהש והנאות טובות רוב על כן, בו בעט לו

 כן על, רבים דברים זה דרך ועל .זורעים היו שנה לארבעים שאחד) יח לד רבה בראשית(

 הלא כי ,האדם בעבור האדמה את עוד לקלל אוסיף לא עתה אמר. עמם האדמה נתקללה

 שהוא, אמו מבטן משננער,) יב לד רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו ,מנעוריו רע האדם לב יצר

 הבעלי בשביל וגם, חטאה לא והיא בעבורו היא גם תקולל למה כן ואם, מהאדמה יהנה מטרם

 .האדמה תקולל שלא גם ,חי כל את להכות אוסיף לא וזהו, חטאו לא הם גם כי ,םייח

 

, היאורה להשליך שנתחכם פרעה על) א יא סוטה( ל"ז שאמרו מה ןויכו ,עשיתי כאשר ואמר

 יבואו הם אך, אביא לא אני הוא ברוך הקדוש ואמר, לעולם מבול הביא לבלתי ה' נשבע כי על

. המים אל יבואו כי יעשו שהם רק, אני עשיתי כאשר להכות אוסיף לא יאמר וזה. המבול אל

 פעמים שני אחד סגנון אומרו על, עצמו בפני עניין אחד שכל עם, שבועה לאו לאו נלמד עדייןו

 .'כו חי כל את אכה ולא אמר ולא ,אוסיף לא אוסיף לא

 

 :ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁשֹּבתּוְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם -ֹעד ָּכל כב
 פרשה סוף שם( ל"רז שאמרו, הגלגלים עולם על גם חס, השפל עולם קלקול על שחס ואחר

 וקציר זרע' כו עוד עתה יאמר כן ועל. המזלות שימשו לא המבול חדשי עשר שנים שכל) לג
 וכן, התבואות צורך לפי הגלגלים סיבוב פי על דא מן דא ןיישנ השנה ימות חלוקי ששה הם ',כו

 שבתו כאשר ישבותו לא, ומזלות הכוכבים גלגלי כל על, שלמעלה היומי גלגל ידי על ולילה יום

 .)שם( ל"ז מאמרם כנודע המבול בשעת
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 [היצר הרע]

  :)א נב סוכה( ל"רז אמרו '.כו לב יצר כי

  הרע: ליצר נקראים שמות שבעה

 '. כו לב יצר כי שנאמר ,רע קראו הוא ברוך הקדוש

 . לבבכם ערלת את ומלתם שנאמר ערל, קראו משה

 . טמא דאיכא מכלל לי ברא טהור לב שנאמר ,טמא קראו דוד

 '. כו שונאך רעב אם ,שונא קראו שלמה

 . מכשול הרימו מכשול, קראו ישעיהו

 . האבן לב את והסירותי אבן, קראו יחזקאל

 . כ"ע מעליכם ארחיק הצפוני ואת צפוני, קראו יואל

 

 ומאוס בטוב בחור הנער ידע טרם כי והוא, עליו מולכו עד לאט לאט מרמה הרע שהיצר נויעני

 יפנה אשר בכל רע לעשות ללמדו מתחכם, אחר לדבר חטא בין - לרע טוב בין יבחין לא כי, ברע

 .מנעוריו רע וזהו. ברעות להחטיאו לכשיגדיל אותו שמכין רק זה ואין, ויזיק ירשיע
 

 על לבו בתת, לפעמו הרע היצר רוח מתחיל, חטא טעם טעם לא עדייןו מעט עוד כשגדל

, כן ידי על עבירות מיני לכמה המשיכו למען, למעדנים ושתו ואכול במשתאות המותרות

 וישבו, רושם עושה לאכול ישיבה מוצא שאתה מקום כל) יא מא רבה שמות( ל"ז כמאמרם

 הערלה כי ,ערל קראו זה ועל) ה א איוב'. (כו הקיפו כי ויהיה ענייןוכ', כו יוסף את וימכרו לאכול

 ואבטיחים בשר שאלות ענייןכ, מותרות על היו דורו תלונות כל כי על, כך משה וקראו. מותר היא

 את ומלתם אמר כן על כי', כו משפחות עסקי על בוכים עריות והיתר, ובצלים ושומים ודגים

 .'כו לבבכם ערלת

 

 ועל, עושה ןיי הרבה כי, וכיוצא וגזלות זמה טומאות בכל יטמאנו טמא, המותרות הכנת ואחר

 .טמא קראו דוד כן
 בעל נעשה כך אחר, העשיר בבית כהלך בקולו ישמע פניו כמחלה, בא כאורח היה כה עד והנה

, עליו ישתרר כי יבוש לא כי ידע כי, וכשונא נגדו פנים מראה, רחווכ בעל עליו משתרר הבית

 בעל נעשה כי ומצליח, נגדו פניו ומעיז, השערה כחוט להם שנדמה, רשעים על שכתבנו ענייןכ

 הרבות ידי על הבית כבעל נעשה הרי כי, לו הושו לא חכמתו כל אשר - שלמה כן על. הבית

 כמחטיאו שונא קראו - לבבו את הטו שנשיו עד אלו על אלו נכריות וגם נשים והרבות, סוסים

 .לו יכול ואינו רחווכ בעל
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 ההוא שהאיש עד ישתדל גם אם כי, בלבד אותו להחטיא בעיניו יבזה הבית בעל שהוא ואחר

 היו שבימיו ,מכשול קראו ישעיה כן על, הזולת את להפיל מכשול קראו וזהו, הזולת את יחטיא

 .בדבר אדם מחטיאי

 

 לגדר שהגיע אחר אך, מרשעו לשוב מוריו לקול ישמע לו אפשר היה עדיין, זה לכלל הגיעו וטרם

 ולמוכיח ולמלמדו מוריו לקול מלשמוע קשה כאבן ויעשנו לבו את יקשה כי יוסיף עוד, הנזכר

 .מוסרו אמרי שמוע לבלתי עורף הקשו בימיו כי על, אבן קראו יחזקאל כן על, בשער

 

 עושה, נחסיכפ שכר ומבקש זמרי מעשה שעושה והוא, מזה קשה לחטא יוסיף עוד כך ואחר

 סוכה( ל"ז כמאמרם ,צפוני קראו יואל כן על, רשעו צפון ובקרבו, טוב ועושה מוסר כמקבל עצמו

 .בלב צפון שהוא צפוני נקרא למה) א נב

 

  ט פרק
  :ָהָאֶרץ-ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ֹנַח ְוֶאת-ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת א
עֹוף ַהָּׁשָמִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרֹמׂש ָהֲאָדָמה -ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל-ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכלּומֹוַרֲאֶכם  ב

  :ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו-ּוְבָכל
  :ֹּכל-ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא-ָּכל ג
 

 כי, מהאדם מוראו ואיה, אוכל אדם טרף לטרוף למוד נמר או שארי מה, נחשב זר כמו הלא

 הארץ אין הלא כי ,הארץ את ומלאו אומרו נדקדק לזה אך. ראשו על יעלה לא מורא הלא

 .שוביי בם אין מהחלקים כמה כי, מהן מתמלאת

 היא הטובה כל האם', כו ורדו' כו ומלאו ורבו פרו וחוה באדם בנאמר גם לב נשית לזה אמנם

 נותן ומי, היא עכור חומר כי, שלמות חסרת עצמה מצד הארץ כי הוא אך. םייח בבעלי רדות

 הצדיקים הם הלא ,כבודה הארץ כל שמלא שכינה בה בהשרות ,חסרונה וממלא שלמות בה

 אלוהים צלם האדם הן כי, הם ולחמו אחת מדרגה מהאדם ירודים םייח הבעלי כל ואז, יושביה

 ועל, השדה חיות בעיני כבהמות ונמשלים, מראיהם מאיש משחת כי הרשעים כן ולא. פניו על

 וגם ורבו פרו, לאדם אלוהים אמר ולכן. יבעתנו אלוהים צלם בו אין כי, ימיתנו הוא בו בפגעו כן
 בצדיקים רק, ממש בה אינה בארץ שהשכינה מה כי על, אליהם לוייהמ חסייו, הארץ מלאו

 . נתרוקנה מאשר המעשה שרוןיבכ אותה ממלאים הם כאילו יהיה כן על, המה ה' היכל כי שבה

 

 הונתאו, העולם את הוא ברוך הקדוש משברא כי) א טז נשא תנחומא ןייע( ל"רזמ כנודע והוא

 בצדיקים שהוא, בתחתונים אלא נאמר לא בארץ כי אצלנו כמפורש, בתחתונים דירה לו שיהיה

, שרוןיהכ ידי על לתקנה, האדמה את לעבוד אדם את והישצ מה ידי על לו זה והיה. שבה

. תעשה לא מצוות אלו ולשמרה, עשה מצוות אלו לעבדה) א כז דף א"ח זוהר( ל"רז כמאמר
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 ורדו כן ידי ועל הארץ את ומלאו באומרו יתברך ציוויו היה וזה, הארץ ממלא כן ידי על נמצא
 ונמרים אריות שרודים בהעוותכם כן שאין מה, בם ותרדו םייח הבעלי על מדרגות תעדיפו כי ',כו

 .לנפשותם חטאו כי, להם המה כבהמה כי, בשר לאכול להימתח הרשם לא ולכן. באנשים

 

  :ָהָאֶרץ-ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ֹנַח ְוֶאת-ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת א
 את ומילא שכינה שרתה ידו שעל אחר, אדם הנה, אמר, ה' ויברכם התיבה מן נח צאת ואחר

 נתרוקנה מאשר אותה ומלאו, הדבר את תקנו אתם לכן, בהעוותו למעלה לסלקה חזר, הארץ

  – כן ידי ועל, בצדקותיכם כלומר ,הארץ את ומלאו ורבו פרו וזהו. שכינה היא

 
ַהָּׁשָמִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרֹמׂש ָהֲאָדָמה  עֹוף-ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל-ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ב

  :ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו-ּוְבָכל
 על הנופל הוא אלוהים צלם וחיתת מורא כי, בפניכם אשר אלוהים מצלם יחתו כי 'כו ומוראכם

 .אריותא די בגובא ולדניאל ועקרבים נחשים מלא בבור ליוסף קרה כאשר, ומפחידן םייח הבעלי

 

  :ֹּכל-ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא-ָּכל ג
 יהיה לכם' כו רמש כל באומרו, נח לבני בשר יתברך התירו אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה

 יגרעו ואיך, חי כל מיתת סיבת והיו חטאו המה כי הוא אך. ולאשתו לאדם כן שאין מה, לאכלה

 יעדיף, םייח הבעלי כל את והחיה קונו מצוות עשה נח אך. למו[למאכל]  לברות להיות מהם

 הטיבו ולכן. םייח הבעלי על האדם את מעדיף הוא שרוןיהכ כי, זרעו וכל הוא ויאכלם עליהם

 על הארץ עם מותר כי, בשר לאכול אסור הארץ עם) ב מט פסחים( באומרם ל"רז דברו אשר

 .אין הבהמה

 

ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדרׁש -ִּדְמֶכם ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאְדרׁש ִמַּיד ָּכל-ְוַא� ֶאת ה
  :ֶנֶפׁש ָהָאָדם-ֶאת

 הנמשך. םייח הבעלי על תפול שמוראו, הנפש על חטא שלא צדיק האדם בהיות כי אומרו אחר

 כן על. השדה תייח בו ימשלו כי, פניו מעל אלוהים צלם וקלקל, הנפש על חטא אשר כי, מזה

, חיה כל מיד מיתתו הייתהש, לחיות עצמו הפיל אשר שהוא, לנפשותיכם דמכם את ואך אמר

, כבהמה והיה אלוהים בצלם שלם לא כי על, יפטר ולא דמו ממנו שאתבע, עצמו מיד אדרשנו

 אחיו שהוא איש מיד וכן. מפניו אלוהים צלם השחית הוא הלא כי, בו שתשלוט יבצר לא אז כי

, חשובים שנים יחסרון לבל הממית את אפטור אל, אלוהים צלם בעל חשוב שהוא איש, בו כיוצא

 .האדם נפש את אדרוש אם כי
 
   :ָהָאָדם-ֹׁשֵפ� ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפ� ִּכי ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים ָעָׂשה ֶאת ו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 118       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 ואתי סומקא דאזיל, רוחב פני המלבין שהוא, וביה מיניה באדם האדם דם שופך אם כי עוד ולא

 בצלם הלא כי, ממש נפש הוציא שלא מי ראשו את ביייח איך תתמה ואל .ישפך דמו, חוורא
 אשר הפנים בהלבין כן ועל, כבהמה נמשל זה שבלעדי, האדם את עשה הפנים שעל אלוהים

 .אלוהים צלם במקום פגם כי, מיתה בייח, אלוהים הצלם שם

 

  :ָבּה-ְוַאֶּתם ְּפרּו ּוְרבּו ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו ז
 . ידבר אתם עתה גם כי, מיותר הוא ואתם אומרו

 . למעלה נאמר הפסוק כל וגם

 . מלמעלה פה נשתנית מה שרצו מלת וגם

 

  ?השני נמית אם כי, אחד שמת די ולא ,אחיו איש מיד לדרוש בצע מה לומר מקום היה הנה אך

 שואתם ימשך, האדם נפש את אדרוש אחיו איש מידש מה ידי על הנה כי, תתמה אל אמר לזה

 שיתפקרו, הרוצח את יחיו אם כן שאין מה. בה ורדו, כשרצים בארץ ושרצו ורבו פרו הנותרים

 רק, בה ירבו ולא בארץ ישרצו ולא, מתמעטת ורביה הפריה ונמצאה, רבים ויחסרו העם כל

 .לארץ מתחת

 

  :ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאֹמר-ֹנַח ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל ח
  :ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְוֶאת-ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ט
ַהֵּתָבה ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם ִמֹּכל ֹיְצֵאי -ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ְוֵאת ָּכל י

  :ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ
ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת -ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול ְולֹא-ִיָּכֵרת ָּכל-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְולֹא-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת יא

  :ָהָאֶרץ
ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם -לֲאִני ֹנֵתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָ -ַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים זֹאת אֹות יב

  :ְלֹדֹרת עֹוָלם
  :ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ-ֶאת יג
  :ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן-ְוָהָיה ְּבַעֲנִני ָעָנן ַעל יד
ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים -ָּבָׂשר ְולֹא-ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל-ֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכלְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני ּו-ְוָזַכְרִּתי ֶאת טו

  :ָּבָׂשר-ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל
ָּבָׂשר -ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל-ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱא�ִהים ּוֵבין ָּכל טז

  :ָהָאֶרץ-ֲאֶׁשר ַעל
  :ָהָאֶרץ-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲהִקֹמִתי ֵּביִני ּוֵבין ָּכל-ֹנַח זֹאת אֹות-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל יז
 

 . לזולת לאמר בעצם אינו כי, לאמר אומרו אל לב לשית ראוי

 . הדבור בתחלת ו"הוי עניין מה ,ואני אומרו ועוד
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  '.וכו בריתי את והקימותי ואמר חזר למה', כו מקים הנני אומרו אחרי ועוד

. שנית פעם ויאמר אומר למה, יתברך הוא מדבר שעודנו אחר כי ,אלוהים ויאמר אומרו ועוד

 . להימתח נזכר לא למה 'כו הברית אות זאת אומרו ועוד

 ולא באומרו, עולם לדורות הוא הקודם בפסוק האמור גם והנה ,עולם לדורות פה אומרו וגם
 . בזה אם כי עולם דורות נזכרו לא ולמה ,עוד בשר כל יכרת

  '.וכו ענן בענני והיה ואמר חזר למה ',וכו בענן נתתי קשתי את אומרו שאחר ועוד

 . למעלה מהאמור יובן כבר זה עניין כי', וכו וזכרתי אומרו ועוד

 . למעלה נאמר הרי בענן הקשת והייתה אומרו ועוד

 . לזכור כדי לראות יצטרך יתברך הוא האם ',כו לזכור וראיתיה אומרו ועוד

 פעם ויאמר אמר ולמה, מדבר יתברך עודנו הלא כי 'וכו נח אל אלוהים ויאמר אומרו ועוד

 . שלישית

 . בניו הזכיר לא ופה, בניו ואל נח אל אלוהים ויאמר למעלה אומרו ועוד

 . פעמים כמה למעלה נאמר זה פסוק כי ועוד

 . פעמים שבע ברית ענייןב נזכר זה מה על לדעת ראוי כלל דרך ועוד

 .הסוד דרך אל נכנס מבלתי, הברית נזכר הזה הקשת ידי על איך וגם

 

 בששת שנברא מה כל םיימק הברית אות זאת כי על יתכן, פעמים שבע האמר עניין אל והנה

 נח פרשת( הזוהר ספרב כמפורש, גוונים כמה בקשת הנה כי פשוטו לפי ענייןוה. בראשית ימי

 וןובע אולב המתעתדת הצרה חשך אל רמז הענן כי ויהיה. וספיר וחיור סומק ירוק) ב עא דף

 הוא עושה מה אך. פורענות של חצים לירות משפטו קשת הדורך, הדין דתימ באודם. הדור

 וזהו. עליה הדרים ועל הארץ על ומגין, האודם וממזג ורחמים חסד דותימ לעומתו שם, יתברך

 יתברך הוא לולא, דרוכה כקשת היה האודם כי לדרוש, לזו זו סמוכות קשתות ארבע כמין היות

 רחמים דתימ מעין שהוא ככרתי ירוק וגם, לו סמוך חסד דתימ של לבן בקשת קשתו הקיף

 דותימ שתי כנגד הנה כי ענייןה וכללות. הרפה הדין דתימ אל רמז שהוא ספיר אבן וגוון, כנודע

, החזקה נגד חסד של הלבן יתברך הוא מצרף, מזו או מזו הרוגז יהיה בין, והרפה החזקה הדין

 מתקרבין להיות הדין דותימ שתי יתקרבו לא ובזה, הרפה נגד רחמים של ככרתי והירוק

 מאמרם עניין וזה. וברחמים בחסד יתמזגו בקשת כי, הרוגז לפעול דא מן דא ומתקבלין

  שונו:לה וז) ד לה( רבה בראשיתב

 של, מטה של הדין דתימ זו חיה נפש כל ובין, מעלה של הדין דתימ הוא אלוהים בין

 . כ"ע .הרפה הדין דתימ מטה של, הקשה הדין דתימ מעלה

 .למבין ודי שכתבנו מה והוא

 

 לתיבתח שאמרנו כמו) ג ג( רבה במדבר ל"רזמ ידענו הנה כי והוא ,הכתובים ביאור אל ונבוא

 . וה' כמו דינו ובית הוא ואני כי הפרשה

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 120       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

, בדורות סוגים שני יש כי הוא אך, ויאמר פעמים שלש יש כי הערנו הנה כי ונבוא אל העניין.

 בן שמעון רבי עם לוי בן יהושע דרבי כעובדא והוא, הברית לזכור אות להם צריך שאין אחד

 הברית מתקיים ממש בהם, הצדיקים כי), ב עז כתובות( בימיך הקשת נראתה באומרו יוחאי

 – וזהו. קשת במקום

 

  :ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְוֶאת-ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ט
 אתם שתהיו אתכם וזה ,בריתי את מקים הנני ואומר, דיני בית עם מצטרף אני כלומר ואני,

 .לכם דומים אחריכם יהיו אשר זרעכם ועם, ברית אות במקום

 

ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת -ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול ְולֹא-ִיָּכֵרת ָּכל-ְולֹא ְּבִריִתי ִאְּתֶכם-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת יא
  :ָהָאֶרץ

 אני והקימותי אם כי, רחמים דתימ עמו לצרף יצטרך שלא, אולב לעתיד שהוא שני זמן יש ועוד

 .המדבר אלוהים אל חוזר והקימותי אומרו כי, רחמים צירוף בלי ,אתכם בריתי לבדי אלוהים

 

ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם -ֲאִני ֹנֵתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל-ַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים זֹאת אֹות יב
  :ְלֹדֹרת עֹוָלם

 אות זאת ,לאמר אחרת אמירה אמר לזה, בעולם ברית אות משמש מה כן אם תאמרו ואם
, ביני שביני עולם לדורות רק, אות צריכין אינכם כי בשבילכם לא', כו נותן אני אשר הברית

 ה' אל וישובו הם אשמים כי ישכילו האות ידי שעל הסוג שהוא, אולב לעתיד, שלכם דור שבין

 . מויינתק במקרה ולא אנכי מרחמם כי יכירו למען וגם, וירוחמו

 כי, אות הוצרך הדורות לכל לא כי שרמז) ב לה רבה בראשית( ל"רז דברי זה לפי טובו ומה

 לדרת נכתב כן שעל, הקשת בימיהם נראה לא לוי בן יהושע ורבי יוחאי בן שמעון רבי של דורו

 .חסרון שבהם הדורות אותם בשביל שהוא, חסר

 

 ביני אמר ולא ,חיה נפש כל ובין אלוהים בין אומרו נעיר ,הכתובים שאר שעור אל ולבוא

 . חיה נפש כל ובין ביני או וביניכם

  חיה נפש כל שאומרו ועוד

  ,בשר כל ואומרו
 בין כי לומר) ד שם( רבה בראשיתב ל"רז לב העירו אלו קושיות והנה. כפול אחד דבר יראה

 . לשונם שהעתקנו כמו, הרפה הדין דתימ זו חיה נפש כל ובין, הקשה הדין דתימ הוא אלוהים

 

 ביני אמר כך ואחר ,הארץ ובין ביני אמר להיתח כי, הכתובים שנוי אל לב לשים ראוי עוד
 שלשה הנה אמנם .חיה נפש כל ובין אלוהים בין אומר כך ואחר ,חיה נפש כל ובין וביניכם
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 מהבעלי יותר, השחיתה לבלתי עליה לרחם וראוי, חטאת הבלתי הארץ מציאות אחד :הם סוגים

, האדם מבני יותר עליהם לרחם שראוי םייח הבעלי הם שני וסוג. בקצתם היזק שנמצא םייח

 .]האדם בני הם השלישי והסוג[ ה' יושיע בהמה בזכות אדם לפעמים כן שעל

 

  העניין אל אונב ובזה
 יג וזהו, בענן נתונה היות רק, בעולם הקשת שתראה צריך אינו הארץ ענייןל, יתברך הוא אמר
  :ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ-ֶאת

 

  :ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן-ְוָהָיה ְּבַעֲנִני ָעָנן ַעל יד
 או, םייח הבעלי יחיו ואגבן, בשבילם הברית ואזכור האדם בני יזכו אפשר הבריות על אבל

 אראה אעשה מה כן ועל, לבהמה האדם יצטרך בל הוא וחפצי. יחיו בהמה בזכות שאדם בהפך

 וזהו. הברית להם אזכור ואז, תשובה וצריכים ביםייח הם כי לב ויתנו שיראוה, הקשת להם

 שיראוה ידי על שאז, האדם לבני שתתראה שהוא ,הקשת ונראתה הארץ על ענן בענני והיה

 .מהם נראית שתהיה לשוב לב שיתנו האדם בני

 

ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים -ָּבָׂשר ְולֹא-ַחָּיה ְּבָכל ֶנֶפׁש-ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל-ְוָזַכְרִּתי ֶאת טו
  :ָּבָׂשר-ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל

 .חיה נפש כל ובין כך ואחר, וביניכם ביני וזהו. םייח הבעלי את ואגב אתכם וזכרתיש זכו
 

ָּבָׂשר -ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל-ּוֵבין ָּכלְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱא�ִהים  טז
  :ָהָאֶרץ-ֲאֶׁשר ַעל

 לא בענן הקשת היות שעם, לשוב ולהביט לראות אדם בני לב ישימו שלא, תתראה לא אם אך

 שמן, בהמה בזכות אדם יחיה שאז אלא, מלזכור אמיש לא, הם ולא אני וראיתיה רק, יראוה

 שהוא בשר בכל. םייח בעלי שהם ,חיה נפש כל ובין אלוהים בין וזהו. עיקר אעשה הבהמות

 .םייח הבעלי זכירת תועיל בשר כל בשביל

 

  :ָהָאֶרץ-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲהִקֹמִתי ֵּביִני ּוֵבין ָּכל-ֹנַח זֹאת אֹות-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל יז
 להם צריך אין, רחמים דתימ עם הצטרפו ידי שעל, נח אל הדין דתימ הוא ,אלוהים אמור ואחרי

 בלי אולי תירא הלא אמר, יוחאי בן שמעון רבי כדור הזכירה תהיה עצמם בהם אם כי, קשת

 ויאמר וזהו. ובהמה אדם שווין שתהיו אם כי הוא כן לא, בהמה לזכות תצטרך, רחמים הצטרף
, הארץ על אשר בשר כל ובין ביני יהיה הברית אות זאת, לבדו הדין דתימ שהוא אלוהים

 .כאחד ובהמה אדם

 

  :ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען-ֹנַח ַהֹּיְצִאים ִמן-ַוִּיְהיּו ְבֵני יח
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  :ָהָאֶרץ-ֹנַח ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל-ְׁשלָׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני יט
  :ַוָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם כ

  :ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל ְּבתֹו� ָאֳה�ה-ִמןַוֵּיְׁשְּת  כא
 

  .התיבה מן היוצאים היו אלה כי ידע לא מי כי יקשה הלא
 . נאמר למה כנען אבי הוא וחם אומרו וגם

 .היה ופוט ומצרים כוש אבי גם כי ועוד

 . חוסויי בסדר אחד כל אם כי הוזכרו ולא, היו לבנים אבות אחיו ויפת שם וגם

 אין כי הדבקים בין ונכתב ידוע זה גם, הארץ כל נפצה ומאלה נח בני אלה שלשה אומרו ועוד

 . תולדותם בהזכיר ליכתוב ראוי והיה, והמאוחר הקודם עם חסיי לו

 .ענייןו טעם משולל הוא האדמה איש ואומרו ויחל אומרו כי ',כו נח ויחל אומרו ועוד

 

 לתויתח על סופו ויוכיח, התיבה מן לצאת חם שזכה היה זה מה טעם טוב לתת בא אמנם

 . ורבעו סרסו דאמר ולמאן רבעו או אביו את שסירס

 .כנען בנו את קלל רק עצבו לא לאביו עשה אשר כל על כי, מאד שקשה אלא עוד ולא

 

  :ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען-ֹנַח ַהֹּיְצִאים ִמן-ַוִּיְהיּו ְבֵני יח
 כי והוא, שם הוא באשר רק יתברך ודינו משפטו אין כי לך דע הנה ואמר הכתוב בא כן על

 היו כי לומר' כו נח בני ויהיו וזהו, לאביהם חסיםיימת היו טובים כולם התיבה מן בצאתם

 אחר וחם אמנם .התיבה מן היוצאים היו כן ועל ,נח בני ליקרא םייראו שרוןיבכ לנח חסיםיימת

 כמוהו מהיבז שטוף שאין ומפורסם הידוע בנו לכנען וידמה, אליו מלהדמות אביו את עזב כך

 .מהיבז שטוף להיות חם למד ממנו כי, הידוע כנען אבי הוא וחם וזהו, וזרעו

 

  :ָהָאֶרץ-ֹנַח ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל-ְׁשלָׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני יט
 מוליד נח היה כן לא שאם ,נפצה ומאלה נח בני אלה שלשה כי נמשך לכנען שנדמה כן ידי ועל

 . יותר הארץ כל נפיצות תהיה שמהם יותר

 

 -  כי ענייןוה

  :ַוָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם כ
  :ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל ְּבתֹו� ָאֳה�ה-ַוֵּיְׁשְּת ִמן כא
  :ֶאָחיו ַּבחּוץ-ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵניַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות  כב
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 שלא שסירסו אביו ערות את וירא, כמדובר ממנו שלמד כנען אבי להיותו חם וירא' כו נח ויחל

 מקלל היה ואם, למד מכנען כי והוא, חם אל ולא כנען אל קללו אל טעם ימשך ומזה. יותר יוליד

 .לבד זה את קלל כן על, יצאו ממנו כי מתקללים בניו יתר כל היו, חם את

 

 בחינת יש ןייב הנה כי והוא, הפועל ונתוכ אחר הולך הכל כי אמר '.כו האדמה איש נח ויחל

 ולמסוך ןיי לשתות בוריםיג בחינת ויש, וכיוצא והבדלה בקידוש אלוהים לשמח והוא, שמים

 כל עם לטובה כוונה ממנו יבצר לא כי גם נח כי אמר. כנודע רע דבר כל התחלת שהוא, שכר

 כל כי ,האדמה איש נח ויחל וזהו, חומרית בחינה על רק הייתה לא מחשבתו לתיתח זה

 .הכרם נטע זה ועל, חומרי האדמה איש היותו בחינת על היה מחשבתו עניין בראשית התחלתו

 

 [כחה של שכרות]
  :ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל ְּבתֹו� ָאֳה�ה-ַוֵּיְׁשְּת ִמן כא
 אבלים מנחמים או עליו כמקדשים ה' את עבוד העיקר היה שלא ,וישכר היין מן וישת כן ועל

, תקלה באת כן ועל, ןייה מן לשתות היה העיקר כל אם כי, ןייה מן ליהנות לשמח מצווהה ואגב

. מהיז לידי ומביא בוגד ןייה כי, ןייה מן עצמו יזיר בנוולה סוטה הרואה) א ב נזיר( ל"ז כמאמרם

  .מהיז בו לעשות בא ןייה ידי שעל היה זה דרך ועל

 

 -' כו ויתגל כי

  :ֶאָחיו ַּבחּוץ-ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני כב
 .דאמר למאן וזה זה או ,סרסו או ,שרבעו 'כו חם וירא

 

  :באומרם) ז לו שם( רבה בראשיתב ל"חז כוונו אחשוב וזה

 אזדהר אלא עמך שותפי לו אמר, שמדון שידא ביה אפגע ,כרם ליטע הולך שהיה בשעה

 . כ"ע .בך חביל אנא ,לחלקי עלת ואם .לחלקי תיעול דלא בך

 

 אם כי, קדושה כחות נעשים ידה שעל מצווה עשות אל כיוון לא להישמתח, מאמרנו כוונו ויתכן

 ליטע הלך מאז כי, שמדון שידא ביה אפגע וזהו, טומאה וכחות שדים שנעשין הרשות ןיי אל

 אלא, זו לעומת זו ןייב יש בחינות כי, עמך שותפי לו ואמר, צונייח כח בעצמו הפגיע הכרם

 .מצווה לדבר ממעל אלוה בחלק אם כי, הרשות לסעודת והוא לחלקי תיעול דלא אזדהר

 

 זכיותיהם שכר לרשעים להאכיל אלא ןיי נברא לא) א סה עירובין( ל"רז אמרו כי, זה מעין או

 ניתן שלא אחשוב והנה. נפש למרי ןייו וזהו אבלים לנחם וגם, לאובד שכר תנו וזהו הזה בעולם

 בנוולה סוטה הרואה ענייןוכ, עושה ןיי שהרבה, להרשיע הביאם שהוא מפני אלא בשכרם להם

 השטן לו אמר כן על, השכרות שהוא לשטן וחלק ה'ל חלק יש ןייב כי נמצא, ןייה מן עצמו יזיר
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 ה' עבודת לחלק אם כי לחלקי תיעול דלא אזדהר אלא, שותפות לי יש נךייב כי עמך שותפי

 .וכיוצא אבלים כניחום

 

 נח בתנחומא זה וכעין( ר"אבכי מדרשב אבל, רבה מדרש של הזה הנוסח לפי הוא זה והנה

  שונם:לה וז אחר נוסח) יג

 מיד .הן לו אמר ?ואתה אני יחד ענהטָ שנִ  רצונך לו ואמר השטן לקראתו בא, כרם ויטע

 ואחר, הגפן על ושחטו אחד אריה הביא כך ואחר, הגפן על ושחטה אחת רחלה הביא

 .הגפן אותה על ושחט אחד חזיר כך

, רוח ושפל עניו כרחלה הוא אחד כוס שותה כשאדם כי ?השטן כן עשה מה מפני

, כמוני מי ואומר גבורות לדבר מתחיל, כארי גיבור נעשה מיד כוסות שתי שותה וכשהוא

 הוא אף, ורפש בטיט שמתלכלך, כחזיר נעשה הוא ארבעה או שלשה שותה וכשהוא

 . כ"ע .רגלים במי ואף, מתלכלך

 

 ואמר ,יחד ענהטָ שנִ  רצונך לו אמרש השטן עם בשותפות ליכנס נח את הכניס מי יקשה והלא

  .הן לו

 . בהמות השלש הביא למה וגם

 

  :)שם( רבה בראשיתב ל"רז אמרו הנה אך

 , כ"ע .שתה ביום בו ,נטע ביום בו

 ?אחד ביום נטיעה אתייצ יתכן ואיך

  

 ולשתות פרי לעשות יםישנת או שנה המתין לבלתי, ןיי לשתות נחוץ נח להיות כי אחשוב כן על

 בו כן ועל, הן לו אמר אז, פרי לעשות תמהר באופן יחד שנטענה רצונך השטן לו אמר כן על, ןיי

 ,בהעוותו לאדם יקרה וכאשר, הוא דעבירה סרסורא ןייה כי לו והורה. שתה ביום בו שנטע ביום

 הבא כהלך הרע היצר נעשה, חוטא שאדם הראשונה בפעם כי והוא. בוגד ןייב לו יקרה כן

 כארי להתגבר מתחיל שני כוס שתה. רחלה שחטש וזהו, העשיר לפני להתחנן ושפלות והובענ

 כחזיר עבירות בכל יטמאנו שטמא עד עליו כך כל משתרר בשלישי. וגאון גאה בו שמקנה

 . המלוכלך

 יקרה כן ידי ועל, בו דמים שלשה כח כאילו ןייב הרע היצר כח ניתן כי, הוא השחיטה ענייןו

 שאמרו מה כי אפשר זה דרך פי ועל. בדבר עצמו ומרגיל לחוטא הרע היצר כמקרה לשותיו

 משני יותר תשתה לא שהוא', כו לחלקי תיעול לא שמדון שידא לו שאמר) שם( רבה בראשיתב

 הוא כאילו שהוא, השלישי עד בעצם בו שולט שאינו, שלך בחלק הוא עדיין השנים עד כי כוסות

 .כנודע החזיר מבחינת הוא וגם, הבית בעל נעשה כי שלי
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 בה כתיב ןייה פרשת שכל, ןייה אחר להוט תהי אל לעולם יוחנן רבי אמר) שם( ל"ז אמרו עוד

 כסווי לכווי ושימוי פתוי קחוי גדוי ראוי תגלוי שתוי טעוי חלוי הדא הוא דכתיב., פעמים ד"י  'וי'

 ולנחם הזה בעולם לרשעים שכר לשלם ןייה שנברא גם כי הרמז היה ואפשר. אמרוי דעוי קץוי

 .די כמנין י"ו כתיב כן שעל, אבלים לנחם הוא וי במקום לשמש ןייל די כי היא ה' עצת, אבלים

 

 חם ממנה בוש ולא אשתו שם אשר האהל תוך שהיה יהיה, א"בה אהלה בתוך נתגלש ואמר

 . אמו בפני עמו מלקלקל

 כן אחרי היה אדרבה אם כי, חרטות מלאים שכולם הרשעים כדרך היה שלא אלא עוד ולא

 .בחוץ אחיו לשני להגיד ובא כמצחק
 

ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם -ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל-ֶאתַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת  כג
  :ּוְפֵניֶהם ֲאֹחַרִּנית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּו

 . מיותר הוא אחורנית ופניהם אומרו הנה

, אביהם ערות את ויכסו אחורנית הלכו שאם ידע לא מי ,ראו לא אביהם וערות אומרו וגם

 . ראו לא אביהם שערות

 ולא, אחורנית פניהם הפכו זה למה טעם לתת הוצרך', כו אחורנית וילכו אומרו אחרי הנה אך

 ולא, אחורנית ופניהם למה תדע אמר לזה. ערותו ראות לבלתי עיניהם ויסתמו פנים דרך הלכו

 לא אביהם וערות כי נמשך אחורנית בלכתם עתה כי הוא הלא, אטומות םיבעיני ישרה בדרך
 חוזר ראו שאומרו, אביהם ערות ראו לא הנזכר פניהם גם אם כי עיניהם לומר צריך אין כי, ראו

, הוהערו את רואה לבו) ב כה ברכות( ל"רז בלשון א"כד ראיה בהם ותצדק, הנזכר פניהם את

 אלוהים צלם קדושת בם אשר שפניהם רצו ולא, פניהם על אלוהים וצלם היו צדיקים הלא כי והוא

 לבו אשר על ל"ז הקפידו מאשר הדברים וחומר וקל, עיניהם שיטמטמו גם, הוהערו את יראו

 .בם נוססה אלוהים צלם אשר אדם פני שכן וכל, תפלה בעת הוהערו את רואה

 

  :ֱא�ֵהי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו 'הַוּיֹאֶמר ָּברּו�  כו
  '.כו שם אלוהי ה' ברוך באומרו, יתברך ברכתו רק, בכתוב איננו שם ברכת הנה

 לא אם, זה בכתוב איננה זו ברכה והנה. בטלית שנתברך) קמב רמז ילקוט( ל"רז אמרו והנה

 אשר שהוא ויקח יחיד לשון נאמר כן שעל ,השמלה את ויפת שם ויקח באומרו שנרמז שנאמר

 . ויקח אלא ויקחו נאמר שלא מה יהיה כן על כי, הטלית הוא השמלה ולקחהחל 
 

 כי ברכו ומה ',ה' כו ברוך אליו באמור והוא, בכתוב ומפורשת מאד גדולה ברכתו כי ואחשוב

 ה' ברוך ענייןכ, חודביי שם אלוהי אם כי, חם אלוהי או יפת אלוהי יאמר לא בעולם שיאמר מה

 אשר, יתברך שמו יזכיר בישראל לבד כי, וכיוצא' כו אברהם ה' אלוהי אתה וברוך, ישראל אלוהי

 שחוזר שפירש מי יש הנה, לו עבד לומר לו היה והנה למו עבד כנען ויהי ואמר. משם הם
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. למו באומרו לכוללם אחר ודבר שמים שם יצרף נחשב זר כמו והלא, שם ואל ה' אל למו אומרו

 שמזרע העמים מכל אחד לעם רק זה שם אין הנה ,שם אלוהי קראיבה ברכתי הנה יאמר אך

 .השאר על גם למו עבד כנען ויהי אמר לזה, השאר יתברכו ואיך, שם

 

  :ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו-ַיְפְּת ֱא�ִהים ְלֶיֶפת ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי כז
 . שכינה הוא אלוהים בשם אם כי, ה' בשם להתברך, כשם יזכה לא

 בבית הוא שם באהלי אם כי, יפת באהלי ישכון לא הנזכר אלוהיםשה, לשם יהיה יתרון ועוד

 .מדרשות ובתי כנסיות ובתי המקדש

 

 מלכותם שיתמיד לא אך, יון ומלכות מדי מלכות יותומלכ בשתי ,ליפת אלוהים יפת יאמר או

 מלכות ואחר מדי מלכות אחר המקדש בית שיבנה, שם באהלי הנזכר אלוהיםה וישכון אם כי

 .ישראל מעל ממשלתם שיתבטל עם, וליון למדי למו עבד בלבד כנען ויהי כן אחרי שגם אלא, יון

 

  י פרק
  :ִנְמֹרד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ-ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ח
  :'הֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמֹרד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני -ַעל 'הַצִיד ִלְפֵני -ָהָיה ִּגֹּבר-הּוא ט
 

 כאילו בוריג להיותהחל  שהוא לומר לו חסהיימ ואיך, היא יתברך מאתו הגבורה כי להעיר ראוי

 . בחירה היא

 . חלילה בפניו שלא גבור יהיה האם ,ה' לפני ציד גבור היה הוא אומרו ועוד

 שהיה) ג לז רבה בראשית( ל"רז קבלו אך. הבנה משוללי דברים שהם יאמר כן על אומרו ועוד

 במגדל מלך שהיה אמרו) כד פרק( אליעזר רבי בפרקי גם, זרה לעבודה ומקרבן הבריות צד

 .בה צוניםיהח ולהשליט הארץ מעל שכינה לסלק המבקשים

 

  :ִנְמֹרד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ-ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ח
 על בארץ גבור להיות כדי הקדושה חילל כי', כו הוחל אז ענייןכ חלול לשון החל הוא יאמר וזה

 .בה להתגבר צוניםיח כחות ידי

 

  :'הֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמֹרד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני -ַעל 'הַצִיד ִלְפֵני -ָהָיה ִּגֹּבר-הּוא ט
 אך, בעליהם בפני שלא הוא םייח בעלי הצד דרך כי ההוא השוטה ראה התורה אומרת ובהם

 ואיך, כבודו הארץ כל מלא כי, ה' לפני עודנו ,ממנו יתברך ברואיו צד ,ציד גבור היה הוא זה

 גוזרת אני כן על התורה אומרת' כו כן ועל. זרה לעבודה שהוא ,לפניו שאינם למי, מלפניו יצוד

 הוא כי, כמוהו אחריתו שיהי ה' לפני ציד גבור כמוהו שיהיה מי כל, יהיה כנמרוד כי ואומרת
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 לעומת, והרגו ,ה'ל ומקרבן הבריות כל את מביא שהיה ,אברהם אצל יתברך שהוליכו אמרפל

 .אברהם הפך עושה היה אשר

 

  אי פרק
  :ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים-ַוְיִהי ָכל א
  :ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ב
ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה -ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ג

  :ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר
-ְּפֵני ָכל-ָנפּוץ ַעל-ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן-ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה-ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ד

  :ָהָאֶרץ
  :ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם-ָהִעיר ְוֶאת-ִלְרֹאת ֶאת 'הַוֵּיֶרד  ה
ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר -ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה לֹא 'הַוּיֹאֶמר  ו

  :ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות
ֹ  ז   :א ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּוָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר ל
  :ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר-ְּפֵני ָכל-ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל 'הַוָּיֶפץ  ח
  :ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָּכל-ַעל 'הָהָאֶרץ ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם -ְׂשַפת ָּכל 'הָׁשם ָּבַלל -ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי-ַעל ט
 

 [דור הפלגה]
  :ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים-ַוְיִהי ָכל א

  :לב לשום ראוי
 . זה עניין אל אחת שפה הארץ כל היות עניין מה

 . פשוטו לפי אחדים דברים עניין הוא ומה

 אחד ועל, אחד ה' אלוהינו ה' על ,אחדים דברים שאמרו) ו לח רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 . מפשוטו רחוק וזה', כו בארץ אברהם היה

 . ההיא בבקעה מצאו מציאה זו ומה נסיעה זו מה' כו בנסעם ויהי באומרו ועוד

 לו והיה ,רעהו אל איש אמור עניין מה ',כו נלבנה הבה רעהו אל איש ויאמרו באומרו ועוד

 '. כו וישרפו לבנים וילבנו לומר

 בעיר דרים הארץ כל היות יתכן לא והלא, זה ומגדל עיר עניין מה 'כו נבנה הבה אומרו ועוד

 . אחד ומגדל

 . אפשר בלתי דבר שהוא בשמים וראשו עניין מה ועוד

 , ומגדל בעיר שיעשו הזה השם הוא מה, שם לנו ונעשה אומרו ועוד

 נבנה יאמר ומהראוי, הזה השם הוא מה, יפוצו פן כולם אחת בעיר שישכנו נהוהכו שאם ועוד

 . הניפוץ העדר אל השם עניין מה כי, נפוץ פן ומגדל עיר לנו

 . שם להם יהיה כן ידי שעל, ומגדל עיר עשות הוא כך כל האם ועוד
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 . הארץ כל פני על יפוצו אם להם מה ועוד

 איכפת מה ומגדל העיר בנין עניין רק הייתה לא רעתם כל שאם ',כו לראות ה' וירד אומרו ועוד

 . ומגדל בעיר הדבר תולה למה רעה כוונה על הוא ואם, יתברך לו

 יזמו אשר כל מהם יבצר לא ה' מבלעדי האם ',כו מהם יבצר ולא' כו אחד עם הן אומרו ועוד
 . לעשות

 . ולהפיצם שפתם לבלבל הזה העונש הוא מה ועוד

 .זה על לעיר שם לקרא הוא רשום דבר כך כל האם 'כו בבל שמה קרא כן על אומרו ועוד

 

 . לעשות יזמו ומה ההוא העם לב על עלה מה לב לשית ראוי, העניין אל אולב והנה

  :אמרו) שם( ל"רז והנה

 עקרה פרדה זה אברהם :אמרו .אברהם היה אחד ועל, אחד ה' ה' אלוהינו על שדברו

 את לנו וליתן העליונים את לבור הימנו כל לא אמרו אלוהינו ה' ועל, מוליד אינו הוא

, בידו חרב וניתן ,בראשו זרה עבודה ונעשה ,מגדל לנו ונעשה בואו אלא, התחתונים

 . כ"ע .מלחמה עמו עושה כאילו נראה הותהי

 

 , בזה אברהם את הכניס מי לדעת וראוי

 , ומגדל בעיר להיטפל החלו המבול אחר םישנתי כי גם ומה

 . ההם בימים אברהם את נתן ומי

 מהכתובים נראה אין הלא, זה דברו ואז שנה ושמונה ארבעים בן אברהם היה כשנתפלגו כי וגם

 . נםייענ התחלת שמספר רק

 . מוליד ואינו עקרה פרדה אברהם אם להם מה וכן

 יתברך הוא ושיהיה השמימה לעלות חפצים היו היתכן', כו לבור הימנו כל לא אומרם ועוד

 . למטה יםילרוחנ ולא למעלה םיילחומר מבוא אין כי ידעו לא האם, בארץ

 . ולמטה למעלה אמר ולא ותחתונים עליונים אומרו ועוד

 נגד כחו יגדל מגדל בראש זרה העבודה בהיות האם ,בראשו זרה עבודה נעשה אומרו ועוד

 . יתברך עולם אלוהי

 . ביד חרב לה יסכון ה' נגד האם ,שבידה חרב היא ומה

 שבפועל אחר, נראה היות יוסיף ומה יתן מה ,מלחמה עושה כאילו נראה ותהא אומרו ועוד

 בו לחםילה הייתה דעתם אך, כן אמרו יתברך כבודו מפני ואם, מלחמה לעשות יכולה אינה

 מילין דעת ובלי מעשיהם והבל שוטים היו או, ימנע לא כי, יקשה הלא, חלילה ממש יתברך

 איך - לעשות ידם לאל היה לא אם. ה' הפיצם לולא חלילה לעשות ידם לאל היה או, יכבירו

 - לעשות בידם יכולת היה ואם .לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא עתה יתברך הוא אומר

 ?!דבר לעשות יוכלו יתכן ה' נגד האם יפלא הלא
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  שונו:לה וז), פג בראשית מדרש( ל"ז מאמרם נזכירה ,העניין אל לבא והנה

 נזרעה בשבילי אומר וזה השדה נזרעה בשבילי אומר זה, זה עם זה מדיינין והקש התבן

 .השדה נזרעה מי בשביל יודעים ואנו רןוהג שיבוא עד המתינו החטים אמרו, השדה

, הארץ על והשליכו התבן את נטל .המוץ לו הלך לזרותם הבית בעל ויצא לגורן באו

 .'כו כרי אותם ועשה החטים את נטל

 בשבילנו אומרים והללו, העולם נברא ובשבילנו עיקר אנו אומרים אלילים עובדי כך

 נברא מי בשביל יודעים ואנו, היום שיגיע עד המתינו ישראל להם ואומרים, נברא

 תזרם) טז מא ישעיה( אומר הוא ועליהם', כו בא יום הנה הדא הוא דכתיב. .העולם

 כ."ע בה' תגיל ואתה ישראל אבל .'כו תשאם ורוח

 .'כו קיט אדרי מן כעור והוו עניין הוא וכן

 

 . במקומה אחת כל אצלנו מפורשות, הקדמות בהקדים והוא ,העניין אל ולבוא

 זה לעומת זה כי, צוניםיח הנקראים טומאה כחות לעומתן כך קדושה כחות יש כאשר כי .א

 . אלוהיםה עשה

 פירוד יש צוניותיבח אך, הן אחת בחינותיה כל כי האחדות תכלית היא אחת הקדושה כי .ב

 . הפירוד עולם ונקראים בוייור

 ,אחת לנפש חסיםיימת עם ורוב .אחד גוי נקראו כן ועל, המה מהקדושה ישראל נשמות כי .ג

 ,לרבים חסיםיימת אחד עם אפילו כן ועל, צוניםימהח נפשותם זולתם אך. נפש שבעים א"כד

 . ביתו נפשות) ו לו בראשית( עשו בבני כאומרו

 מאור מציאות ופנימיותן שבאיכותן לא אם, צונייח כח לשום העמדה ומציאות קיום אין כי. ד

 . האמת מחכמי כנודע, הקדוש

 כמאמר, מהם נפשותם אשר על להריק, עליון משפע ושואב תמיד תאב עליון צונייח חוכ כל כי .ה

 השפע נותן, מקום של רצונו עושים כשישראל אך. לטרף שואגים הכפירים פסוק על הזוהר ספר

, לאומות הכל והולך צוניםילח השפע מתהפך, עושים וכשאין, הם גם נהנים ומתמציתן לישראל

 . שריהם ישאבון מאשר לאכול אצלם גולים וישראל

 נרגיש מאשר יותר, לנו ולא החיצונים אל בהשפיע כביכול השכינה מרגשת צער יותר כי. ו

 . מאד לה מר כי, הזוהר ספר כמאמר, אנחנו

 כל להשלים, קדושות נשמות בעלי ישראל בעבור היה הארץ על אדם אלוהים ברא מאז כי. ז

 די מלכו שמיא אלהא יקום כי, פסולת מתוך אוכל יברור הימים באחרית למען, שבגוף נשמות

 כאמור, תשאם ורוח תזרם ואומר, קיט אדרי מן כעור והוו', כו והדקת' כו תתחבל לא לעלמין

 . שהזכרנו במאמר

 . העליונים העולמות מן שפע בהשתלשל לא אם, מתקיים גשמי שהוא למה הזה העולם אין כי .ח
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 הקדוש השפע לקבל והוכן, השמים משער הקדושה נורותיצ דרך השתלשלות יהיה אפשר והנה

 אין אמנם. צוניםיהח נורותיצ דרך יהיה אפשר או, כנודע נםייענ סוד כפי, וציון ירושלים ידי על

, הקדושה עם להם אשר הנגדיות דבר על, בעצם אליהם ההשתלשלות להפך צוניםיבח הכנה

 . הפירוד מעולם והמה אחדות כולה כי

 מקום ההיא הבקעה כי, הוא ,בקעה וימצאו אומרו כי הזוהר ספר מאמר נזכירה וגם

 להביא טומאה כחות צירופי לעשות עזרילה, צוניותיהח מכל טומאה מיני לכל מוכן

 .הפועל אל נתםוכו

 

 כשפיהם חכמות ובמיני ובאצטגנינותם, להרע היו חכמים ההמה האנשים כי, נאמר ובזה

 אברהם את להביא יתברך הוא היה ושעתיד, המה מהחיצונים נפשותם כי ידעו, וטומאתם

, הימים ובאחרית. הכבוד כסא מתחת קדושה נפש בעלי אחריו זרעו ושימשך, מהקדושה בנפש

 יהיה דרך לעשות התחכמו כן על. ה'ב יגילו וישראל, ישאם ורוח יזרם, צוניםישמהח האומות את

 ידי על העולם םייושיתק, מהקדושה נפש בעלי בו יהיו ולא, לבדם צוניםיהח אל הזה העולם כל

 אם כי, השאר את ויפיץ ויזרה, ישראל את לו יבור לא הדורות שבסוף באופן, צוניםיהח נורותיצ

 .בעולם זולתם אין כי, לעד יקימם

 

  :ּוְדָבִרים ֲאָחִדיםָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת -ַוְיִהי ָכל א
  :הם, לזה הצריכות ההכנות והנה

, נפרדים כחות הם כי צוניםיבח כן שאין מה, שמינית בהקדמה שכתבנו כמו אחדות ראשונה

 .בזה אחדות להם שהיה, אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל ויהי הכתוב מאמר וזה

 

  :ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשםַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה  ב
 מכח רשווש ומצרים, אחד צונייח מכח כוש ,אחדים דברים יש הנה כי לבדו והוש איננו זה אך

 רבים אחדים הם הלא, אחד צונייח מכח היא משפחה שכל שעם, משפחות בכל וההיקש, אחר

, נפרדים צוניםימהח עיקר מיוחד מהאחדות היא אשר השכינה תעשה יתכן ואיך, פירוד והוא

 נח בני נסעו שמשם מקדם בנסעם ויהי זה לתקן כן על. ידם על העולם םיילק שפע לשלשל

 הטומאה כוחות כל לקבץ המוכנת בקעה אותה והיא, מצאו מציאה, מזרח מצד המבול אחר

 בבנות חודםיי ויהיה, בקעה וימצאו וזהו, הזוהר ספרמ כנודע, להם כולל מקום שם כי, חדםילי

 .טומאותם חכמת בצרופי נםיבני

 

ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר -ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ג
  :ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר

, חשוב שבמקרא איש שכל רעהו אל איש ויאמרו עשו מה, יתעצלו ולא בנחיצות יבנוהו ולמען

, לזה זה אומות ראשי שהם לכנען ופוט למצרים כוש) י לח רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו והוא
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 כן על, ירובעל בן אבימלך כעצת, לעשות ההמון יזדרזו לא, בידנו לעשות אנחנו נתחיל לא אם

, שעשינו שיראו ומה 'וכו לבנים בעצמנו נלבנה הבה, בו כיוצא רעהו אל החשוב איש אמר

 לשורפם שהוא לשרפה ונשרפה אמרו, שם נמצאות שאין אבנים ובמקום. כמונו יעשו ימהרו

 '.כו לאבן הלבנה להם ותהי אומרו וזהו, כאבן קשים שיהיו בכבשן
 

 ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים -ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ד
  :ָהָאֶרץ-ָכלְּפֵני -ָנפּוץ ַעל-ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן-ְוַנֲעֶׂשה

 ומשם, למעלה יתברך לשבתו מכוון וירושלים ציון נגד הוא השמים שער והנה ראו שנית עוד

 שפע לקבלת, חן ליודעי כנודע, וציון ירושלים הכנת ושם העולם םיילק השפע השתלשלות הוא

, ציון כנגד ומגדל ירושלים כנגד עיר ,ומגדל עיר לנו נבנה הבה ויאמרו נועצו כן על. הקדושה

 לציון שיש ההכנה מעין כי, ההם המקומות אל שפע לשלשל אותם להכין, ציון היא דוד מגדל כי

 צוניםיבח דוגמתן מעין אלה ומגדל לעיר יהיו כך, השמים שער נגד למעלה דוגמתו כפי, וירושלים

 .כנודע הן זה לעומת זה כי, ההיא הבקעה שכנגד

 

 של ראשו כי והוא, בשמים וראשו אמר לזה, זה ומגדל העיר אל השפע קרָ יּו איך תאמר ושמא

 נגד בשמים יהיה סמאל הוא לםולכ וראש, צוניםיח דרך המשפיע זכר כח אל מרמז מגדל

, הפסק גופו התפשטות לכל גבר ראש בין אין כאשר כי והכוונה. השפע ידו על לשלשל הבקעה

 מתפשט רק, הפסק יהיה שלא, למגדל ראש יהיה הנזכר הכח כן, הכל יושפע מהמוח אם כי

 ראש להם לשום יסכימו האומות כל כי הוא הדבר ובכלל. למטה עד נורותיויצ דרך ומשתלשל

 אחד ראש אל בלהטיהם ויהפכום, הטומאה כחות כל אחדות להם יהיה באופן, סמאל הוא אחד

, עבודתם ידי על ההיא בקליפה אומץ יוסיפו כי ימשך כן ידי ועל, יעבדוהו םיהגוי וכל, הנזכר הוא

 ועל. ומגדל בעיר למטה ולהשרות מהשכינה השפע לקבל יוכן ובאחדות, אליו הכחות כל ויהפך

 הלזו בארץ שכינה להשרות אולב אומב יהיה לא, הזה בעולם הטומאה כחות כל של בוייהר ידי

, וןוע טומאת במקום שורה אינה כי, שביעי רקיע עד נסתלקה שחטאו שבעה ידי על כי, כנודע

 צוניםיהח אל הזה העולם כל ישאר זה ידי על כן ואם, הזאת הטומאה כל ידי על עתה גם ומה

 .קדושים אלוהים חלק שנפשותם עליונים קדושי אל ולא, לגמרי

 

 אל הקדושה וימשוך אברהם אויב כי שלהם ובאצטגנינות בלהטיהם ראו כי ,להם הוקשה והנה

 שאמרו במה והוא', כו יוליד ולא עקרה פרדה שהוא אמרו כן על, כוונתם ותתבטל השפל העולם

 גרותן נמשך לא, המקומות ובשאר בחרן עשה אשר הנפש כל כי אליעזר דרבי פרקיב ל"רז

 בפרשת לקמן( אצלנו כמפורש אחריו לזרעו רק הקדושה נמשכה לא באופן, כלל אחר לדור

 לארץ הקדושה להמשיך אברהם שינגדנו מה אמרו כן ועל', וכו למען ידעתיו כי בפסוק ,)וירא

 באופן, יתמידו לא יעשה אשר שהנפשות, בעולם הקדושה להמשיך זרע יוליד לא כי, םיייתק לא

 .מחשבותינו תעשה
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 .יבטל והלא ,קדושה משולל בעולם יתברך לו בצע מה הלא כי, להם והוש אינו זה כל עדיין והנה

 . כנודע ישראל בלא לעולם אפשר שאי) ב ג תענית( אמרו כן על כי

, הקדושה בלעדי צוניםילח קיום אין כי שכתבנו במה והוא ,שם לנו ונעשה אמרו זה לתקן כן על

 על האמת חכמי כדעת, אצלם קדושות נפשות לעשות בה ידבקהל חפץ וכל ישעם כל כן ועל

 כחות השראת בהפליג הנה אמרו כן ועל. מנחם להם ואין העשוקים דמעת) א ד קהלת( פסוק

 וגם, נורותםיצ דרך הקדושה תשתלשל אחדות ידי על הנה, השכינה ותסתלק בארץ טומאה

 אין כי צוניםיהח אחדות על יקרא ה' שם אז, השאר על ולא ישראל על נקרא ה' שם באשר

 יתלבשו כן ידי שעל באופן, ההם הקליפות תוך יתלבשו מהקדושה רבות נפשות גם. בזה זולתם

 וזהו, ישראל בלי העולם םיייתק כן ידי ועל, עליהם שיקרא יתברך שמו הוא, שם למו ויעשו למו

 .שם לנו ונעשה
 

 כי ידעו המה כי, והוא ',כו נפוץ פן ואמרו, זה לכל הכניסם מה ואמרו אז גלו ,זה כל וכהתימם

 האומות ואת, נשמתם מפאת עליונים קדישי הנקראים, ישראל את יתברך הוא לו יבור לעתיד

 ה'ב תגיל ואתה' כו תשאם ורוח תזרם) טז מא ישעיה( א"כד, ישאם ורוח יפיצם צוניםישמהח

 ישאנו ורוח נפוץ פן, בעולם זולתנו יהיה לא כי, ה'ב שנגיל ,שם לנו ונעשה אמרו כן על'. כו

 .חפץ וכל ישעם כל היה שזה שכתבנו מה והוא .לעתיד

 

 

  :ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם-ָהִעיר ְוֶאת-ִלְרֹאת ֶאת 'הַוֵּיֶרד  ה
 ,וירד של ו"וי וזהו דינו בית עם רחמים דתימ כי ואמר, אותם לדון היא זו ירידה הנה -ה'  וירד

 .הדין לעומק ירדו הבחינות שתי כי

 

  ,ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות ,ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם 'הַוּיֹאֶמר  ו
  :ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות-ְוַעָּתה לֹא

 יתברך רצונו הפך לעשות כי גם לומר ,לכולם אחת ושפה אחד עם הן בעדם להליץ ה' ויאמר

 ואף, לעשות החילם וזה. הקדושה אל להדמות בקשו כי ביניהם היה אחדות זה כל עם, כיוונו

 אך. עליהם לרחם ראוי לטיבותא חדא שהוא אחדות הוא החילםש כיון, לרעה שסופם פי על

 האחדות ידי על, לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא ועתה כי, לריעותא חדא זה לעומת

 .הטומאה בהגביה אבד העולם ונמצא, כנזכר להרע והכנתם

 

  :ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּוָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר לֹא  ז
 אמר כי, נרדה הבה ולכן, הפועל אל כוונתם אותב לבל ההכנה נסיר אך, כעת ימותו לא כן על

. נתםוכו הייתה כאשר ממנה מסולקת שכינה תמיד תהיה ולא, השפל בעולם שנרדה דרך נכין ה'
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 אשרמ דבר לעשות יוכלו שלא באופן, האחדות ויתבטל שפתם שם נבלהש במה יהיה ואיך

 .לעשות יזמו
 

  :ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר-ְּפֵני ָכל-ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל 'הַוָּיֶפץ  ח
 שני שהיו באופן .העיר לבנות ויחדלו אז, יצליחו לא פירוד ידי על כי ובראותם '.וכו ויפץ כן על

, בארץ אותם ה' ויפץ כי שנית ,רעהו שפת איש ישמעו לאש שפתם בלל שם כי אחד, דברים

 .באחת כן שאין מה 'כו ויחדלו אלה שתים ידי על ואז

 

  ,ָהָאֶרץ-ְׂשַפת ָּכל 'הָׁשם ָּבַלל -ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי-ַעל ט
  :ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָּכל-ַעל 'הּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם 

 . בבל שמה קרא איך, העיר את לבנות חדלו אם יקשה הנה

 בנו כי והנה ',וכו בנו אשר' כו העיר את לראות ה' וירד נאמר למעלה כי, עוד נקשה ולזה

 '. כו לבנות ויחדלו אומר הוא ואיך אותה

 . העיר מלבנות ויחדלו לומר לו שהיה נעיר לזה אך

 לב שמו ולא נםימעני ויחדלו כך ואחר, הנזכרת ונהוהכ על לבנות התחילו להימתח כי היא אך

 .ההיא נהוהכו על ולא העיר לבנות רק

 . בלל ולא בבל נקראת למה לב לשים וראוי

 משם כי על גם שהוא יאמר ואיך, הנפוץ על מורה השם אין, בלל נקראת הייתה אם אף ועוד
 שם כי על רק מורה היה לא כי על, בלל ולא בבל נקראת למה תדע יאמר אך '.כו ה' הפיצם

 . זה זולת על לא אך, ה' בלל

, ד"למ במקום השניה ת"הבי בהיות כי והוא .ה' הפיצם ומשם כי והוא ,אחר טעם יש אמנם

 כאומר הוא והרי, קטן במספר התיבה עם מחוברים כמספר שעולה ושמונה עשרים חסר נמצא

 בלל אשר טעם כי הנה '.כו ה' הפיצם ומשם וזהו, יהיו נפוצים כי מחוברים היותם משם הסר

 .השני הטעם רמוז ד"למ במקום השניה ת"הבי ובחילוף, ד"ולמ ת"בבי רמוז

 

, השני הטעם רומז בלל במספר כי והוא ,ה' הפיצם משם כי על. בלל קראה לא למה יאמר או

 .קטן במספר והפיץ בלל כמספר ז"ל הרי אותיות ושלש ד"ל עולה בבל כי

 

ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו  ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי-ָהָרן ֶּבן-לֹוט ֶּבן-ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת לא
  :ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם-ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד

 :ֶתַרח ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרן-ַוִּיְהיּו ְיֵמי לב
 

 '. וכו חרן עד ויבאו' כו תרח ויקח לומר לו והיה, מיותר הוא כנען ארצה ללכת אומרו הנה

 . כשדים אור הייתה מולדתו ארץ כי למעלה נאמר שהרי, מיותר כשדים מאור אומרו וגם
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 כשמת אברהם היה שנה ה"קל בן הלא כי ',כו בחרן תרח וימת' כו תרח ימי ויהיו אומרו ועוד

 . ה"ע בן שהיה' כו לך לך יתברך ציוויו קודם מיתתו נכתבה ואיך, תרח

 

 ועל, כמת נחשב כי אב מכבוד פטור שהיה לומר שהוא) ז לט רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 '. וכו לך לך לו נאמר כן

 זוכה אדם אין כי הודיענו אך. המקום בהודעת צורך מה כי, בחרן אומרו פשוטו לפי קשה ועוד

 הוא, כשדים מאור לברוח' כו תרח ויקח אך, בגללה אליה להולך לא אם ישראל ארץ לדירת

 שהיה ואחר. כשדים מאור וזהו, ניסא מתרחיש שעתא כל לאו כי, אברהם בו שהושלך הכבשן

 ויבאו זה כל עם, כנען ארצה ללכת שהיה גם כן על, כנען ארץ חיבת על ולא האש מן לברוח
 תורה סיפרה, אברהם לידת אחרי ה"קל שהוא ה"ר תרח שחי גם ובזה. שם וישבו חרן עד

 כשדים מאור ויצאו וזהו, מת ששם עד עמד ששם אם כי, כנען ארצה ללכת עוד בכולן זכה שלא
 שאין מה. בחרן תרח וימתש עד ',כו חרן עד ויבאו כן על, הארץ לחיבת יצא שלא ידי עלו', כו

 יב( כך אחר אומרו וזהו, במקום נשאר שלא זכה כן על, הארץ חיבת על שיצא שעל אברהם כן

 .כנען ארצה ויבאו כנען ארצה ללכת ויצאו) ה
 

 לך לך פרשת
 

  בי פרק
  :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ְל� ֵמַאְרְצ� ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל-ַאְבָרם ֶל�-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  א
  :ְוֶאֶעְׂש� ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ� ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ� ֶוְהֵיה ְּבָרָכה ב
  :ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכי� ּוְמַקֶּלְל� ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְב� ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ג
ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו -ַוֵּיֶל� ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם ֶּבן 'הַוֵּיֶל� ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו  ד

  :ֵמָחָרן
-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר-ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת-ָּכל-ָאִחיו ְוֶאת-לֹוט ֶּבן-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-ֶאתַוִּיַּקח ַאְבָרם  ה

  :ָעׂשּו ְבָחָרן ַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען
  :ַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהּכְ  ו
  :ַהִּנְרֶאה ֵאָליו 'להָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח -ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאת-ֶאל 'הַוֵּיָרא  ז
ָׁשם ִמְזֵּבַח -ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן-ֵאל ַוֵּיט ָאֳה�ה ֵּבית-ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ח

  :'הַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם  'לה
 

  המה: הלא, הערות קצת אל לב נשים, המקראות ביאור אל לבוא

 ומה, אליו דבר מה כך ואחר, ה' אליו וירא להיתח יאמר הראוי מן כי ',כו ה' ויאמר אומרו. א

 . ההתראות דושיח יודיע ראוי שהיה, ראשונה פעם זו הייתה אם גם

 . מיותרת שהיא לך מלת .ב
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 יצא מארצו כי ידע לא מי ,אראך אשר הארץ אל לך לך באומרו כי ',כו מארצך אומרו. ג

 . אביו ומבית וממולדתו

 יוצא להיתח כי, ומארצך וממולדתך אביך מבית יאמר הראוי כי, האמתי הסדר הוא נהפוך כי. ד

 שפירשו) יב לט רבה בראשית( ל"רזל גם ומה. מארצו כך ואחר ממולדתו כך ואחר אביו מבית

 ל"רז שדעת אלא. כמשמעו - אביך ומבית, שכונתך זו - וממולדתך, שלך איפרכיא זו - מארצך

 שדעתם), יא מה תהלים( אביך ובית עמך ושכחי פסוק על כך זה פסוק פירשו מאשר אחשבה

 אלו אברהם שישכח שהוא, יודעיו פרידת על ידאג ולא שישכח על הכתוב סדר קושי לתרץ

 . המאוחר אל הקדים ראשונה הנשכח כן ועל, מהם פרידתו אל ידאג ולא סוגים השלשה

 . נכון על פשוטו אור ישכון דרך לבקש ראוי עדיין אך

 . ויעזבם אביו מבית ילך שאדרבה לו שיאמר ימנעהו למה, עמו אולב אביו יאבה אם כי. ה

 שכון ליצחק וכן, העקידה על לו אמר כאשר, אליך אומר אשר אמר ולא ,אראך אשר אומרו. ו

 . אליך אומר אשר בארץ

 העקידה קושי רב ומה, הבטחות יצטרך קונו מצוות שלעשות היתכן כי ',כו ואעשך אומרו. ז

 . הדבר מעשות נמנע ולא הבטחה שום הבטיחו ולא

 . מזולתן פה האלה ההבטחות לו חדויינת למה. ח

 . ברכה הוא גם גדול לגוי אותו בעשות גם הלא כי, ואברכך אומרו. ט

 . ובנפלאות בגדולות אברהם חפץ כי היתכן ,שמך ואגדלה אומרו. י

 . הברכה הוא יהיה איך כי ,ברכה והיה אומרו. יא

 כי גם ומה, מקללו ושיקלל מברכיו שיברך לו יוסיף ומה יתן מה ,מברכיך ואברכה אומרו. יב

 . מקללו בקללת יחפוץ ולא הוא חסד חפץ

 התברך םיייתק ואיך, המה האדמה ממשפחות הם גם מקלליו הלא כי ',כו בך ונברכו אומרו. יג

 . יארר מקללו אם המשפחות כל

 . הלך ה' אליו דבר כאשר כי ידע לא מי כי ,ה' אליו דבר כאשר אברם וילך אומרו. יד

 'כו לוט ואת אשתו שרי את אברם ויקח לומר עתיד שהוא אחר כי, לוט אתו וילך אומרו. טו
 . לבדו אותו הזכירו וגם. לוט את להיתח פה הזכיר למה

 עם יתקשר ואיך, זאת כל את אותנו אלוהים הודיע למה ',כו שנים חמש בן ואברם אומרו. טז

 . המאוחר עם או הקודם כל

 . כנען ארצה וילכו רק יאמר לא מהראוי כי ',כו ללכת ויצאו אומרו. יז

 . מקושר ובלתי צורך ולבלי מיותר הוא כי, בארץ אז והכנעני אומרו. יח

 . אליו הנראה הוא כי ידע לא מי ,אליו הנראה לה' אומרו. יט

 .ה' בשם שיקרא ראויה' ל הוא שהמזבח אחר כי ,ה' בשם ויקרא לה' מזבח שם ויבן אומרו. כ

 

 מלזכות טוב לי מה, בלבו אברם יאמר נוטה הדעת היה הנה כי ,יאמר אפשר לכאורה אמנם

 מאור בצאתוהחל  אשר והטוב, ה' בנחלת ואטעהו ואביאהו בתשובה אחזירהו כי אבי את
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 בית ראש הוא כי אליו נטפל עמו ואבואה גמור לו אומר עתה, כנען ארצה ללכת שהיה, כשדים

 רבה בראשית( ל"ז כמאמרם, שנה מששים יותר תרח חיה מחרן אברם צאת אחרי הנה כי. אב

 . ואם אב מכבוד יתברך הוא שפטרו אלא אינו, הזה ווייהצ קודם תרח וימת שנאמר מה כי) ז לט

 ארצי בני בתשובה להחזיר לי יקל ויותר, נפשות עושה הנני יאמר כי היא הלא שנית עוד

 מארצי שהם כאלה, לי ישמעו ולא אזן לשמע רק ידעוני לא אשר הגוי מן, ידעוני אשר ומולדתי

 .ומולדתי

 

 אל האחד על, הוא ברוך הקדוש לו שאמר לכאורה אפשר זה דרך לפי האלה הדברים פי ועל

 לך אם כי, אחריו אתה תלך הוא ילך שכאשר, אחריו הולך להיות אביך אל טפל עצמך תעשה
 . לעצמך לך

 הנפש לא אך, כלום ממך למדו לא עדן אשר אביך ומבית וממולדתך מארצך אמר השנית ועל

  .אראך אשר הארץ אל אתך תביאם אם כי, בחרן עשית אשר
  :חסרונות שתי בם יש, שם ריימג שאתה מה כל הלא כי, יותר ריילג שם תתעכב לא אך

 . מזרעך שאינם .א

 . נפשותם מפאת האיכות גדולי יהיו שלא .ב

 . להוליד חדשה בריה אעשה עצמך שאת גדול לגוי אעשך אראך אשר בארץ שם אך

 אלוהים לו אשר גדול גוי אומר) יד שם( ל"ז מאמרם והוא, האיכות גדול לגוי שיהיו שנית ועוד

 . ממעל אלוה חלק נפשותם אשר שהם, ממך מעמיד אני) ז ד דברים' (כו קרובים

 

, תחוש אל. גדול גוי מעשות אותי שמכירים במקום רבים עמים רייאג טוב טוב כי תאמר ושמא

  .וממולדתך מארצך יותר עצום בוייבר ואברכך כי
 לימשך ממנו אב בית וראש עיקר עשותו בלתי על לבבך יתחמץ אל ,אביך ומבית אומרי ועל

 . אליך טפל הוא יהיה באופן שמך ואגדלה הלא כי, אחריו

 תשרה שם כי ,ברכה והיה ידה על כי תקנה אשר היתרון דע ,אראך אשר הארץ אל אומרי ועל

 בו קשורה נשמתך כי, הברכה בעצמך אתה כאילו אם כי, לברכך יצטרך שלא באופן שכינה בך

 . למקללך וההפך מברכיך את רק לברך אצטרך ולא, יתברך

 שאר לא אך, שם אתה אשר המקום בני רק ידך על מתברכים אין לארץ בחוצה כי אלא עוד ולא

 הדרך זה הנה .האדמה משפחות כל גם נברכו ברכתך שיורי מתמצית ההיא בארץ אך, העולם

 .לכאורה נראה היה

 

 לאברהם ללמד ה' עולם אלוהי בא כי, הוא הלא ,אלה קדש במקראי דרכי אבחר אשר אמנם

 והוא. הקודש באדמת היותו אל לארץ בחוצה היותו בין מה, הישראלי איש ישכיל למען, דעת

 . הלזה בדבר יתרונם דרך ממני נפלאו המה ארבעה הלא, איש יאמר הלא כי

 . עצמו האדם .א
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 . הלזו הארץ .ב

  הגלגלים עולם .ג

 . עליו אשר הרוחני עולם. ד

 

 והלא, בי ישראל ארץ תוסיף ומה תתן מה יאמר עצמו על כי, האדם הוא האחד על כי והוא

 . רע ואם טוב אם בארץ איכותי לארץ בחוץ כאיכותי

 גוף מבואו עד שמש ממזרח לארץ וחוץ הארץ הנה יאמר הלא, הארץ עצם היא השנית ועל

 . זולתו לחלק זה חלק בין ומה, הוא חד דארעא סדנא כי, הוא אחד

 ואשר, הארץ נגד אשר לחלק לארץ חוץ לעומת אשר הגלגל חלק בין מה יאמר השלישית ועל

 הולך סובב סובב הגלגל כי גם ומה, בארץ ממנו יגרע למה לארץ בחוצה ישפטו השמים הוברי

 . והטמאה הטהורה הארץ עצם כל אל סביב

 לעומת הוא לאשר, לארץ חוץ לעומת אשר חלק בין מה יאמר אמור הוא גם הרביעית ועל

 .נורא עליון העליון עולם שכל אחר, הארץ

 

 ויורהו. האמת על אברם את ולהעמיד דעת לאדם ללמד אלוהיםה בא אלה ארבע כל על כן על

  :לו ויאמר

 
  :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ְל� ֵמַאְרְצ� ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל-ַאְבָרם ֶל�-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  א

 כל הלא כי, והוא, בארץ שאתה מה לארץ בחוץ אינך כי לך דע אתה לומר ,לך לך האחת על

 צוניםימהח אלה כי, אברהם אלוהי עם נפשות העמים כנפשות לא כי ידע הוא, לב חכם איש

 א"כד יקראו אחד ישראל נפשות כל כן על כי. האחדות עולם הקדושים מן ואלה, הפירוד עולם

 בראשית( ביתו נפשות בעשו שנאמר םייבגו כן שאין מה, ושש ששים נפש כל) מו בראשית(

 . לזה זה ערבים ישראל כל כן על כי), לו

 

 לגמרי ויעקר שיעתיק, למקום ממקום הולך קדוש רוחני דבר אין כי האמת מחכמי ידענו עוד

. החפץ מקום אל והולך מתפשט וממציאותו, שורשו עיקר יישאר ששם אם כי, בו שהיה ממקום

 העולם אל בבואנה הלא, ממעל אלוה חלק הנה הן אשר, ישראל בני עם נפשות איפה כן אם

 ארץ לעומת היא אשר העליונה ארץ היא, השכינה כנפי תחת למעלה שורשיהן ישאירו, הזה

, לארץ למטה באה קדושה נפש אין כי באופן, יקראו םייהח ארצות שתיהן כן על כי, הקדושה

 משורשו אליו נמשך דבקות הצדיק ולאיש, אלוהים ה' עם, העליון במקומה שורשה יישאר שלא

 מסך המיסך החוטא כן שאין מה. חי יקרא כן ועל ואלוהיב כן ידי על דבק נמצא, פה נפשו אל

 שעל, םייח אלוהיםה הוא לקונו בינו ומבדיל, הנמשכת הקדושה חוט ומפסיק נפשו על טומאה

 דבר הנביא אשר וזהו, חיותו סימני רוב שנחתכו כמי, מת נקרא עונות שרובו רשע שהוא מי כן

 .כםאלוהי לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם) נט ישעיה(

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 138       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

 דבק, העליונה ארץ לעומת היא אשר ,ישראל בארץ השוכן ישראל העבד כי יצא דבר וממוצא

 אשר נפשו אל נפשו שורש איכות ישרה דרך בו וימשך, הוא קדוש ישראל ארץ וירוא כי, בשורשו

 בחוץ בהיותו כן שאין מה. לשורשו ממנו, וביה מניה פירוד בלי יקרא שלם כי נמצא, בקרבו

 בארץ אשר נפשו שורש איכות ימשך הדרך איזה כי, ומפסיק טמא העמים ארץ שאויר לארץ

 איש קרב נפש אל טמאה ארץ אויר טומאת אל עקלתון דרך, התחתונה לעומת אשר העליונה

 .טומאתה בתוך אתה השוכן

 

 .העניין אל ונבוא

 ומהותך לארץ בחוץ מהותך כי רוחך על יעלה אל, עבדו אברהם אל יתברך מאמרו זה הלא כי

, שלם בעצם ואינך שורשך עם דבק אינך לארץ בחוץ בהיותך כי דע הלא כי, היא אחת - בארץ

 . ושורשך מעיקרך אתה נפרד כי, מקצתך קצתך נפרד כאילו אם כי

 ולעצמך לך כי שהוא ,לך לך וזהו. ושורשך עצמך אל ומתחבר כהולך אתה הארץ אל בלכתך אך

 כי הנה. בזה ומשתלם ומתקדש מתעלה איכותך כי, ךאלוהיב הדבק השורש הוא הולך אתה

 .בארץ כעצמותך לארץ בחוץ עצמותך אין

 

 קצות אל תלך ואפילו, הוא אחת הארץ גוף כל כי תאמר אל לומר, מארצך אמר השניה ועל

 כי, הולך אתה מארצך כי, הוא כן לא כי לך דע כי, הוא חד דארעא סדנא כי בארצך עודך הארץ

 כי האומרים) א י דף תענית( ל"רזל גם ומה, אתה אחרת ארץ בגוף כאילו הוא שם בלכתך

 .וחוצות ארץ עשה לא עד שנאמר לארץ חוץ כך ואחר בלבד ישראל ארץ אלוהים ברא להיבתח

 

 ממנו, לארץ בחוץ שלך המולד כי דע לומר ,וממולדתך אמר הגלגלים עולם השלישית ועל

, הארץ אל מארצך בלכתך כי. ישראל בארץ לך יגזור לא פה מולדתך שגוזר מה כי. הולך אתה

 תוליד שלא הגוזר שלך המולד כי ,וממולדתך וזהו, המזלות שליטת מתחת גם כמהלך הוא

 .שלך המולד תחת אינך כאילו יתבטל

 

 נטה כאורח הוא גר כי, הזה בעולם בית לאדם אין כי והוא, אביך ומבית אמר הרביעית ועל

 הולך כי) ה יב קהלת( א"כד למעלה הוא האמיתי הבית אך, עובר כצל ימיו, דמה ולהבל, ללון

 השכינה כנפי תחת הוא ישראל איש של עולמו בית כי, הפרש שיש אלא. עולמו בית אל האדם

 לו אמר כן על. המלאכים בעולם צוניםיהח השרים תחת הוא נח בני יתר כל ובית, ביתו שם כי

 התחתונה ארץ לעומת שהוא ממה העליון בעולם גם מתהלך כאילו הוא, לארץ מחוץ בלכתך

 תחת ואינך מתעלה אתה כי, השרים בין שהוא, ריינתג שלא אביך בית מדרגת שהוא ממה גם

 .מעלה שרי
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 לא כי הערנו אשר אל לב בשום והוא ,אראך אשר הארץ אל לו אמר ,לך לך אומרו ולעומת

 לה' מזבח שם ויבן כן אחרי אומרו וגם, אליו יתברך מאמרו יספר טרם אברם אל ה' וירא נאמר
 שלם היותו עם אברהם מעלת גדלה מה, יתברך למדנו הנה אמנם. מיותר שהוא אליו הנראה

 ואין טמאה היא העמים שאדמת למה הנה, אליו אמר כה כי. הקדושה הארץ אל בא ידי על

 לקבלת זוכה איננה כן על, מקורה מקדושת נפרדת שם האדם נפש וגם, בה שורה שכינה

 כאשר. שם יתוודע אליו שבמראה, יתברך הוא אליו להראות בעליה שיזכה קדושה השראת

 אלוהיםה מלאך אליו ויאמר רק ה' אליו וירא בו נאמר לא כי, לארץ בחוץ עודנו ביעקב מצינו

 בברחו אל בבית וכן', כו עוד יעקב אל אלוהים וירא אומר הוא הארץ אל בבואו אך', כו בחלום

 לאברהם קרה הזה כדבר'. כו בברחך אליך הנראה' כו אל בית עלה נאמר ישראל בארץ שהיה

 ה' ויאמר נאמר כן על, אליו מתראה היה לא אך בו מדבר יתברך הוא היה לארץ בחוץ עודנו כי
 הוא לו אמר כן על. לארץ בחוץ עומד עודנו כי, אברם אל ה' וירא נאמר לא אבל ,אברם אל

 . מה בצד אלי יתראה לא למה, בי ודובר ה' בי חפץ אם באמור לבבך יתחמץ אל, יתברך

 

 שהוא לך לך אך, רשךומש רחוק אתה שאפילו מקום הוא פה כי, גורם המקום כי איפה דע כי

 הארץ אל אותב הלא כי, בזה הארץ קדושת ודע, הקדוש רשךובש והדבק אליך עצמך הקרב
 הארץ אל אותב עתה אך, מראה אליך מראה ואינני בך דובר הנני כה עד כי והוא, אראך אשר
 ויעבור כי לו היה וכן. מראה משולל בלבד דבור ולא, מראה לפניך מראה שאהיה אראך אשר

 הייתה מה ועל .ה' לשם להודות מזבח שם ויבן אז ',כו אברם אל ה' וירא' כו בארץ אברם

 כה עד זכה שלא מה, אליו הראות שזיכהו ה'ל שהוא ,אליו הנראה לה' אמר לזה, ההודאה

 שהיה ל"ז י"לרש כן שאין מה, בכתוב מפורש המזבח בנין טעם ובזה. לארץ בחוץ עצור עודנו

 מעלה ביוצרה תדבק אשר נשמתו מפאת לו זה ואושר. הארץ בשורת ועל הזרע בשורת על

 . שכינה עליו ותשרה, הארץ קדושת ידי על, מעלה

 

  מזו: למעלה זו נבואה דרגות שלש באברהם נמצאו

 . קול זולתי רואה איננו ומראה, אליו מדבר הקול את שמע כי בארץ היותו טרם והיא. א

 . נבאויבה נופל היה עדיין אך, אליו נראה ה' שם כי בארץ עבר כאשר .ב

 . שלשתן מעמד שלמות אליו יחד נוסדו מאז כי, ערלתו בשר את מולויבה .ג

 לו נתוספו אשר הדברים שני כי לומר', כו יושב והוא' כו אברם אל ה וירא הכתוב מאמר והוא

 שהוא עם וגם, מראה שהוא ה' אליו וירא כי, המילה ידי על הנם הנה, נפילה והעדר מראה שהם

 .מארצך לך לך שאמרתי מה באמת הנאמרים הדברים שני הוראות לך הנה. נופל ולא יושב
 

  :ְּבָרָכהְוֶאֶעְׂש� ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ� ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ� ֶוְהֵיה  ב
 לגוי אעשך אני זרע ממך מונע שמזלך גם כי גדול לגוי ואעשך אמר ,וממולדתך אומרו ולעומת

 .גדול
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  :ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכי� ּוְמַקֶּלְל� ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְב� ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ג
 ידי על אני כלומר ואברכך אמר, שרים או המלאכים עולם שהוא אביך ומבית אומרו ולעומת

 ששמך בעוד הוא, לברכך עצמי ידי על שאצטרך שאמרתי זה וכל. מלאך או שר ידי על ולא עצמי

 ליקרא שמך על אחת אות להוסיף שהוא שמך אגדלה כאשר שהוא זמן אויב אך, אברם

, בך להיותי כי, ברכה היהשת באופן שכינה בך תדבק, שמך אגדלהש אחר אז כי, אברהם

 וזהו, זולתך את רק לברך אצטרך ולא, הברכה בעצמך אתה כאילו, הברכה תמשך ממך

 ליתר יהיה, השרים ידי על רק ידי על יהיה שלא ומה. במקללך וההפך מברכך ואברכה

 בך זה וגם .האדמה משפחות כל בך ואברך אמר ולא' וכו בך ונברכו וזהו ,האדמה משפחות

 .בזכותך

 

 פרס ויקבל מצווהה שיעשה הבטחות להבטיחו יתברך כוונתו אין האלה הדברים פי על והנה

 יעלה אפשר היה דרכו פי על והנה. לארץ לחוצה ישראל ארץ בין מה לו להגיד בא רק, חלילה

 רוב על הדבר לעשות אזנו פתחה כן ידי על אם יודע מי ולומר לדבר, זאת כל את הרואה לב על

 על ולא בלבד ה' דבר שהיה למה רק אברהם עשה לא כי והעיד יתברך הוא בא כן על, הברכות

  – אומרו וזהו, ההבטחות

 

ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו -ַוֵּיֶל� ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם ֶּבן 'הַוֵּיֶל� ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו  ד
  :ֵמָחָרן
 רוב לו היו הברכות רוב על ולא אליו שדבר מה על כלומר ,ה' אליו דבר כאשר אברם וילך

 .ההודאות

 

 על .ומזוני ,חיי ,בני :הן הזה העולם אושר מיני שלשה הנה כי, יאמר אפשר, האמור זולת

  :יאמר שלשתן

  .גדול לגוי ואעשך בני על
  .ואברכך אמר עצמותו מציאות על שהוא חיי ועל
  ',כו שמך ואגדלה אמר מזוני ועל

 

 חסדים גמילות ידי על שהוא, שמך ואגדלה גם אם כי לעצמך מזוני לומר צריך אין כי, והוא

 .ברכה והיה זה כל ועל. העולם לכל ותפרנס שתטיב
 

  :)ב קיז בפסחים וכן( ובמדרש

 ואעשך. ח"בי ברכה לך אני קובע :לאברהם הוא ברוך הקדוש אמר .גדול לגוי ואעשך
 ואגדלה. יצחק אלוהי שאומרים זה ואברכך. אברהם אלוהי שאומרים זה גדול לגוי
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 - ברכה והיה לומר תלמוד, בכולן חותמין יהיו יכול. יעקב ואלוהי שאומרים זהו שמך

 . כ"ע .בהם ולא חותמין בך

 

 הקרא גדר עד, משם לששורשה ישראל בארץ הדר הישראלי איש נשמת מעלת גדלה מה יורה

 . הברכה על הכתוב לפרש הכריחם מי, לב בשום והוא. חודייב ואלוהי ה'

 . אברהם אלוהי אומרו על מורה ואעשך באומרו איך. ב

 כי, יעקב אלוהי שאומרים זהו שמך ואגדלה, יצחק אלוהי שאומרים זהו ואברכך אומרם. ג

 אלוהיו יצחק אלוהי מזה יובן ואיך, שמו ויגדל ה' שיברכהו לאברהם ברכה הוא וזה זה הלא

 . יעקב

 ואברכך, אברהם אלוהי שיאמרו ואעשך אמר ולא, שאומרים זהו באומרו לשונו לדקדק. ד

 . ביעקב וכן יצחק אלוהי שיאמרו

 . ואברהם מביצחק שמו גדולת אל הדבר חסייל הפליג ביעקב למה. ה

 .ברכה והיה לומר תלמוד' כו יכול שאומר, בכולן חותמין יהיו אם ליה איכפת מה. ו
 

  :לו הוקשה אמנם
 ביעקב כאומרו יאמר היה טוב וטוב, שבתיימת בלתי ד"הלמ זאת כי גדול גויל ואעשך אומרו. א

 . ממך יהיה גדול גוי פה יאמר כן, ממך יהיה םיגוי וקהל גוי

 . כן אחרי ואברכך יאמר ואיך, היא גדולה ברכה זה גם כי .ב

 . שמך ואגדלהב הפסיק האמורה הברכה מעין שהוא ברכה והיהל ואברכך בין למה. ג
, מבורך ותהיה לומר לו שהיה, הבנה משולל שהוא ברכה והיה אומרו תוייקוש עיקר והיא .ד

 האדם אין כי, קשה ברכה אומרו אך, מברך והיה יאמר בידו יהיו שהברכות היא הכוונה אם או

 .הברכה

 

 לכנות המלכים מלכי מלך גם ומה ,המלך דרך אין כי והוא ',כו ברכה לך אני קובע אמר כן על

 גויל שאחשיבך הוא ,גדול לגוי ואעשך באומרו כן על ,גדול גוי על אם כי אחד איש על מלכות
 לבקיאים נודע והנה. אברהם אלוהי שאומר וזהו ,גדול גוי על כאשר עליך אלהותי שאכנה גדול

. הלשון הכרח דקדקנו באברהם הנה ובזה, הושו בגזירה הם דרשותיהם רוב כי במדרשות

 ואברכך אומרו וזהו, ואברכך' כו הזאת בארץ גור נאמר ביצחק כי והוא ,ואברכך מאומרו וביצחק
 זה שמך ואגדלה וכן. ביצחק נאמר כאשר ואברכך כאן נאמר כי, יצחק אלוהי שאומרים זה

 וזהו, שמך יהיה ישראל אם כי ביעקב ונאמר שמך כאן נאמר כי והוא, יעקב אלוהי שאומרים

 .'כו שאומרים זהו שמך ואגדלה
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 חדייש בנוסח לו הוקשה גם, בכתובים לו שהוקשה מה מלבד כי הוא הלא המאמר כוונת ענייןול

 לחתום לנו היה אבות ברכת היא אם, אברהם ברכת או אבות ברכת היא או ימנע לא כי, עזרא

 , ויעקב יצחק בה מזכיר למה, אברהם ברכת היא ואם. ויעקב יצחק אברהם מגן

 . אלוהיו שאמר ביעקב כמו ו"וי הטיל לא ביצחק למה ,ועוד

 .ויעקב יצחק אברהם אלוהי הנוסח נעשה ולא, פעמים שלשה אלוהי אומרו ,ועוד

 

 אלוהיםל לי ה' והיה באומרו יעקב מאמר פסוק על שכתבנו מה נזכירה העניין אל אולב אך

 שלא דרכך הנה יעקב אמר כי והוא). יח לג שם' (כו שלם יעקב ויבא ובפסוק), יא כח בראשית(

 זה והנה. יצחק אלוהיו לי אמרת סומא היותו על לאבי אך, הםייבח הצדיקים על שמך לכנות

 ועם, פגם ומכל רע מכל בשלום כלומר, אבי בית אל בשלום ושבתי כי עמדי תעשה אשר חסדך

 נקראת סומא שהיה שלום העדר שעל כאבי ולא, עלי שמך שיקרא אלוהיםל לי ה' והיה זה כל

 ליחשב בגופו שלם בלתי סומא היה שלא, בממונו שלם בגופו שלם ויעקב כי, לו היה וכן. ואלוהי

 קרא כי הנה, ישראל אלוהי אל לו ויקרא זה כל ועם, כמת חשוב עני ולא בממונו שלם וגם, כמת

 .פגם מכל שלם היותו עם, וייבח ישראל אלוהי עצמו את יתברך

 

, כלל וייבח עליו יתברך שמו נקרא לא באברהם, מזו למעלה זו הדרגות שלשה בשלשתן נמצאו

 . בכל שלם אולם בריא בהיותו אפילו וביעקב, סומא בהיותו אך נקרא וביצחק

 כבודי איה אברהם יאמר פן, ברכה לאברהם לקבוע חכמתו גזרה כאשר יתברך ראה כי ענייןוה

 ואלוהי נקראת מהם לאחד כי, יעקב ואת יצחק את החשבת ממני גדולים הלא כי, הזה הגדול

 . אולם בריא בהיותו גם ולאחד, סומא בהיותו םייבח

 אחד כל ברכת חסייו, כהשגתו אשר איש לןוכ את כלל, אברהם ברכת בנוסח יתברך הוא כן על

 ויעקב יצחק אלוהי נאמר לא כי לומר, יצחק אלוהי שאומרים זהו ואברכך וזהו. אברהם אל מהם

 אלוהי שאומרים זהו אומרו וזהו, הקודם על נוספת ברכה שהוא ואברכך אם כי, ויןוש אינן כי

 בלא נאמר וגם, ויצחק לומר אברהם אל אותו סמכו ולא יצחק אלוהי שאומרים שממה, יצחק

 ואלוהי זה כי, אברהם של מעין שאינה עליו יתברך אלהותו שם בכנות נוספת ברכה על יורה, ו"וי

 אינה אך. יצחק אלוהי ליקרא וייבח עליו ה' שם נקרא ביצחק כי הנודע והוא :וייבח וזה במותו

 אין כן על, ליצחק האמורה הברכה על יותר שם גדולת שהוא שמך ואגדלה אם כי, יעקב כשל

 וזה, ואלוהי ליקרא עליו ה' שם נקרא בגופו שלם עודנו גם כי, יותר שנתגדל יעקב על אם כי זה

 שאלהות למה כי שהוא, ביעקב נוספת ו"ובוי שלישית פעם שנאמר, יעקב אלוהיו שאומרים

, שנית פעם אלוהי שאומרים גם כן על, אברהם של מעין הוא, כמת חשוב בהיותו הוא שביצחק

 אומרים ולא כלומר, יעקב אלוהיו שאומרים זהו אומרו וזהו. מה הדמות שיש ו"וי בלא אומר

 יתירה הגדלה שהוא ביעקב אך, הדמות יש ביצחק כי, האמור והוא, ביצחק כאשר יעקב אלוהי

 בך הלא כי, יתרונותם על לבך יקנא אל לאברהם לומר והכוונה. ו"בוי נאמר בריא בהיותו שהוא

 הייתה לא אם כי, יצחק אלוהי שאומרים וזהו ,ואברכך וזהו, תחשב לך זו ברכתם כי הדבר תלוי
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 נשתלם כי לכך שזכה מה יחשב שמך להגדלת כי ביעקב וכן. לכך זוכה היה לא אביו אתה

 . הזכות

 

 

-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר-ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת-ָּכל-ָאִחיו ְוֶאת-לֹוט ֶּבן-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ה
  :ָעׂשּו ְבָחָרן ַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען

 ואת אשתו שרי את אברם ויקח אם כי, לדחותו ראה לא אז מאליו אתו בא כי ראה כאשר ואז
 . הערנו כאשר ללכת אומרו וגם. מיותר הוא אתו אומרו כי אתו ויצאו ואמר'. כו לוט

 עם תרח הלא כי, לזולתו אברם בין מה וראו הביטו יאמר אך .ה' אליו דבר כאשר אומרו וכן

 באו לא זה כל עם, כנען ארצה ללכת יצאו אליו ויםוהנל וכל הוא כשדים מאור כשיצא כי היות

 קדושת תאות על לא תרח חפץ וכל ישעו כל כי להיות ,שם וישבו חרן עד ויבאו רק כנען ארצה

 וזהו, יותר חש לא כנען ארצה ללכת שיצא גם כן על, כשדים מאור לברוח אם כי, היה מקום

 וזהו ,קונו רצון לעשות הכוונה הייתהש למה אברם וילך כאשר אך '.כו כשדים מאור ויצאו

 בלתי להיותו תרח כי, כנען ארצה ויבאו כנען ארצה ללכת אתו ויצאו אז ה' אליו דבר כאשר

. שם נשאר חרן עד כשבא כנען ארצה ללכת שיצא שעם, הקדושה כנען ארץ עד נמשך לא קדוש

 הדבק עד שקט לא כך, כנען ארצה ללכת חשב כאשר, תרח עם לא אתו שיצאו למה אברם אך

 היות עם, הפועל אל טובתם להביא בעדם גמר ה' כי ,כנען ארצה וילכו הקדושה עד וימשך

 .היא איזו ידע ולא אראך אשר הארץ אל רק לו נאמר לא להישמתח

 

 

 ומאליו האמת בלבו נתן זה כל עם, הייתה ארץ איזו ממנו הסתיר יתברך שהוא גם כי, יאמר או

 .כנען ארצה ויבאו כי יתברך מאתו היה וכן ,כנען ארצה ללכת ויצאו מתחלה
 

  :ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ ו
 ישראל ארץ חסתיימת וכמה, ישראל בני לפני משה שם אשר לתורה טובות מעלות כמה הודיענו

 בפרשת אצלנו כמפורש, לכך מיוחדת היא כי יהמצוות םייולק בה לעסוק ה' בחר שם כי, לקיומה

 '.כו החוקים את לעשות ושמרתם' כו הירדן את עוברים אתם כי פסוק על ראה

 

 . לארץ בכניסתו לקבל אברהם נתעתד דברים שני כי והוא ונבוא אל העניין.

. בתוכה היותו עד אברם אל ה' וירא נאמר לא כי) א פסוק( למעלה כתבנו כאשר, מראה אחד

 . הארץ מתנת לקבל שנית

 מצפונה הקדש אדמת כל שיעור מחצי יותר שהוא ,שכם מקום עד בארץ אברם ויעבר הנה אמר

 עד הארץ לו נתנה ולא ה' אליו נראה לא זה כל ועם, שכם עד משם שנכנס ישראל ארץ של

 שנאמר כדבר, ושבועה באלה התורה את ישראל לקבלת מעותד מקום הוא, מורה לאלון הגיעו
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 כי ואמר. מורה אלוני אצל' כו הירדן בעבר המה הלא' כו גריזים הר על הברכה את ונתת שם

 יושבי מרעת והשפע הקדושה השראת אל מניעה קצת היות עם, ההוא המקום אל בהגיעו אז

 זה כל עם, בתועבותיהם גלולים אותה וימלאו הם טמאים כי בארץ אז והכנעני הלא כי, בה

 ה'. רוח עליו ששרתה, אברם זרע אותה לקבל העתידה התורה זכות עם הארץ זכות נצטרפה

 

  :ַהִּנְרֶאה ֵאָליו 'להָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח -ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאת-ֶאל 'הַוֵּיָרא  ז
 על זו מתנה אל יחס מקום הוא שם כי ,הזאת הארץ את אתן לזרעך ויאמר וגם ,ה' אליו וירא

 .כנודע, כן מנת ועל למו ניתנה לכך כי, שמה יקבלו אשר העבודה ועל התורה

 

ָׁשם ִמְזֵּבַח -ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן-ֵאל ַוֵּיט ָאֳה�ה ֵּבית-ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ח
  :'הַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם  'לה

 :שם אז לו ניתנו אשר טובות מתנות שתי כנגד והנה

 , אלילים העמים גלולי על עדיין מוכן בלתי המקום היות עם ,ה' אליו ויראש מראה השגת אחת

 . הארץ מתנת שנית

 , לזה זה קרובים מקומות שם כי בחזיונו ראה

 הפך שהוא ,זרה עבודה טומאת שם ולשום הקדושה להבריח ישראל עתידים היו מהם שבאחד

 . מעגליו אחד ירבעם יתן שם כי, אל בית הוא האחת המתנה

 ימעול אשר החרם מעל על, העי הוא, הארץ מתנת קבלת המונע דבר לעשות עתידים היו ובשני

 . עכן שם

 

 מה בצד מעתה להגן כן גם חס, הארץ בזכות המראה על היה המזבח בנין שעיקר עם, כן על

 בין אהלה נטה כן על, הארץ לגאול תיקון ימנע לבל ההם העונות עונש יתברך הוא יכביד בל
 . עכן בדבר החרם דבר על ,מקדם והעי מים אל בית המקומות שני

 המעותד אל בית דבר ועל, ליכבש נוחה תהיה למען ההיא בארץ שם כלומר מזבח שם ויבן

 למה טעם לתת יתכן ובזה. מעתה ה' בשם ויקרא הקדים כן על, זרה עבודה בשם שם לקרא

 הועיל כי, אל בבית שם אשר מאחר בדן ירבעם שם אשר העגל אחר ישראל יותר טועים היו

 ונקבה זכר כי, הזוהר ספרב זה זולת טעם שיש עם .ה' בשם אברם שם קריאת לזה מה בצד

 .יותר העם את בטומאתה מושכת הייתה כן ועל, בדן נתן הנקבה ואת עשאם

 

  :ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹו� ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה ט
 . והלוך נסוע יאמר מהראוי הנה

 . יזכירנה ולמה הנסיעה היא ההליכה בכלל הלא כי ועוד

 . מיותרת הנגבה של ראשונה ה' כי ועוד
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 ללכת חשק לו ואשר. ישראל לארץ נגבה היא השכינה שם אשר המוריה הר כי ידענו הנה אך

 פסוק על אצלנו ככתוב, במתרחק וההפך, אליו מתקרבת המקום קדושת גם, שמה וליקרב

 הדרך רב כי לך הראות על כי. המקום ממך ירחק כי' וכו הדרך ממך ירבה וכי) כא יב דברים(

 לידבק החפץ באברהם היה נהפוך אך. ממך ירחק הקדוש המקום גם, מהמקום ותתרחק

 הר מקום הוא הנגבה נוסע היה, לעומתו הלוך הוא הולך היה כאשר כן על כי, המקום בקדושת

 העם את משה ויוצא) יד יט שמות( ענייןכ, פניו להקביל לקראתו ונוסע באה קדושתו כי, המוריה

 נוסע היה אלוהיםה כן, סיני הר פני אל בלכתם כי) מכילתא( ל"רז שאמרו, אלוהיםה לקראת

 וילך יאמר כן. לסיני אמר ולא בא מסיני ה' באומרו הכתוב מאמר והוא, לקראתם ובא סיני מהר
 אמר לא כן ועל. פניו להקביל שבא, המקדש בית מקום הוא הנגבה ונסוע, הוא הלוך אברם

 כי, לנגב כאומר בסוף א"וה. עצמו הנגב נוסע היה מי לומר, תיבה בראש א"ה גם אם כי נגבה

 שהנגב היא והראשונה, לנגב הולך שהוא השניה, ן"ההי שהשני באופן. לנגב הולך אברהם

 .לקראתו נוסע

 

 [פירוש הפרשה בדרך סימלית]
 לבל, בחומר להלבישה השפל העולם אל הזאת הנפש את יתברך בשלחו כי, יאמר רמז ודרך

 להנאתך לך לך הנעלם מדרשב אותה כנו כאשר ,הנפש הוא אברם אל ה' אומר, בעיניה יקשה

 אביך ומבית, רשךומש רעותיך אתך שהיו הנפשות הן וממולדתך, העליונה מארצך ולטובתך

 מהסתפח אתגרש כי לי אויה ולומר לדבר תחושי ואל .אראך אשר הגוף הוא הארץ אל ,יתברך

 ידי על הלא כי, אדמה מחרשי בחרש להתלבש, יתברך בו ולדבקה עולם של ובמלכו ה' בנחלת

 שרפי פרקליטין המה הלא, ועצום רב חיל וטובים גדולים בנים תוליד כי גדול לגוי ואעשך כן

 . כנודע, תעשה אשר יךמצוותב תקנה אשר קודש

 כי, האדמה מן שובך אחר אשר לאורך, באדמה התלבשך טרם אורך דומה אינו כי שנית ועוד

 בשערים יהללוך כי ,שמך ואגדלה וגם .ואברכך וזהו, ה' יברכך כי שבעתים אורך יאיר אז

 בלבד לא כי ,ברכה והיה איעצך בקולי שמע אך. מטה של ובישיבות מעלה של בישיבות מעשיך

 .ברכה לעם אתה והיה הרבים את תזכה אם כי עצמך את תכשיר

 

 הטוב את מעשות וימנעני, ידי על מעכב שבעיסה ושאור ,אעשה איך בלבבך תאמרי ואל

 ויתיךיוצ אשר את תעשי כאשר הלא כי, לב תשיתי אל, מספר אין ואשמות חטאות לידי ויקרבני

 היצר הם מברכך את אברכה הנה כי, החטא מן וארחיקך מספר אין יותוזכ לידי אקרבך אני

 אותם אברך, מצווה גוררת מהם מצווה כל אשר, הטובים במעשיך בראת אשר קדש ושרפי טוב

 ואתיש אאור ומאבדך מקללך הוא הרע היצר ואת. רבות יותוזכ לידי אקרבך כי מאד שירבו

 כי, לםוכ את כמזכה ותהיה האדמה משפחות כל בזכותך ויושפעו בך ונברכו כן ידי ועל. כחו

 והטובה האושר מכל ריקה תייה תמיד השמים על נשארת אילו מאשר, לזכותך קצה אין אז

 .הזאת
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 כאשר אברם וילך וזהו, לארץ למטה היא יורדת, באמת הנאמרים האלה הדברים ידי על אז
 אתו הולך אך, רובץ חטאת לפתח כי, הרע היצר הוא לוט אתו וילך כן ובהתנהגו ,ה' אליו דבר

 א"כמד לוט אומרו וזהו, כהלך הוא להימתח הרע היצר כן, ושרים מלך לפני יעטוף כי כעני

  .בשמלה לוטה) כא א שמואל(

 ספרי( יצריך בשני לבבך בכל א"כד, ה' את לעבוד בעזרו אתו הרע היצר שגם אם כי עוד ולא

, לפניך נאמן לבבו את ומצאת על) ה"ה ט"פ ברכות ירושלמי( ל"רז אמרו וכן), ואתחנן פרשת

 הוא ,מחרן בצאתו ואברם כן ידי ועל. הטוב כיצר ה' את ועובד נאמן אתו היה הרע יצרו שגם

, תורה חומשי חמשה הם שנים חמש חן תייוובל מלווה לוקויבס יצא, הזה העולם אף חרון

 על אחד כל להעיד ומתקרבים והולכים מקדימים כולם, הזה בעולם חי אשר שנה והשבעים

 ויקרבו, למות ישראל ימי ויקרבו על) ריז דף ויחי( הזוהר ספרב כאמור, בו נעשו אשר מצוותה

 שנה שבעים אתו היו וגם, לתורה חמש כבן שהיה שנים חמש בן ואברם וזהו. למות דוד ימי

 .חרן שנקרא הזה העולם הוא מחרן בצאתו

 

 כי איפה דע כי. להתגלגל יצטרך ולא הימין לקץ לגורלו ויעמוד ינוח, בעצמו יבטח מי זה כל ועם

 ויקח וזהו, וישלש ישנה ממנו יבצר לא, העולם מן חן בלוית וצאתו הטוב הדרך כל אחר גם
, הזה בעולם שנית פעם אותו שלוקח כאשתו אליו חסייהמת חומר הוא ,אשתו שרי את אברם

 כל ואת, הראשונה מהפעם אחיו כבן אליו קרוב שנעשה אחר הרע היצר הוא אחיו בן לוט ואת
 זכות, בתשובה החזירו אשר הנפש ואת, בראשונה הנזכרים יחד רכשו אשר יותוזכ רכושם

 שיורי לגמור העולם בזה להכניע, כנען ארצה ללכת שרוןיהכ אל לו לעזור אתו יוצאים לםוכ

 . כנען ארצה ללכת וזהו שנית בפעם טהרה

 .גבר עם שלש פעמים) כט לג איוב( א"כמד, כנען ארצה בואווי וזהו, שלישית ועוד

 

 למצרים][אברהם יורד 
  :ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ-ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי י

-ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאל יא
  :ַמְרֶאה ָאְּת 

  :ִיְראּו ֹאָת� ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹאת ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָת� ְיַחּיּו-ְוָהָיה ִּכי יב
  :ִלי ַבֲעבּוֵר� ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵל�-ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב-ִאְמִרי יג
  :ָיָפה ִהוא ְמֹאד-ָהִאָּׁשה ִּכי-ֶאתַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים  יד
  :ַּפְרֹעה ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה-ַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהֲללּו ֹאָתּה ֶאל טו

 

 לבו שת לא ',כו ואעשך לארץ לכתו על שהובטח ההבטחות כל אחר האם ,לב לשים ראוי הנה

 ארץ נתרוקנה לא הלא כי, מצרימה ירד בארץ רעב שראה מיד אם כי, בארץ יתברך יפרנסהו
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 אשר טחוןיהב ואיה בארץ אברם את יזון לא האם םיגוי עריצי הנותרים את זן ואשר, ישראל

 ל"רז אך, מצרימה בניו גלו זה וןוע על כי כתב) י יב בראשית( ל"ז ן"הרמב והנה. ה'ב בטח

 . סיונותינ עשר בכלל זה ומנו, אברם על חשבוהו לזכות) כו פרק אליעזר דרבי פרקי(

 להניח, חלילה נפשו לאבד תחבולה יעץ כאברהם גבר היתכן, אלי היא ורבה שניה קושיא עוד

 מצוות משבע והיא, בעל בעולת והיא ויחללוה יםיגו אליה יבואו, בנביאות ממנו הגדולה שרה את

 . תבשילין ערובי אפילו םיישק מי גם ומה, נח בני

 לו טובים כי באצבע שמורה' כו בעבורך לי ייטב למען' וכו נא אמרי אליה באמור ממות ומר

 חשבו זה גם ואף. אזניו תצלנה ולא הזה כדבר ישמע ומי, תשכב ערלים את והיא אתנניה דודי

 . סיונותיהנ בכלל) שם אליעזר דרבי פרקי( ל"רז מנו זאת גם אך, ןועו לו לאברהם ן"הרמב

 'כו רעב ויהי מיד שם בהגיעו ואדרבה, הבטחות כמה ה' שהבטיחו עליו שבחים אמרו וגם
 . הרהר ולא מצרימה לבא והוצרך

 אומרו אל סמוך שהוא לומר אפשר לזה כי אמת והן, מקומות מבשאר במצרים בחר למה ועוד

 רעב ויהי כאשר כן ועל, ישראל ארץ של דרומה היא ,הנגבה ונסוע הלוך הקודם פסוק בסוף
 . הארץ נגב דרך היא גם היא כי, מצרימה וירד בארץ

 ראה כי) ד מ רבה בראשית( ל"רזל גם ומה מצרימה אולב הקריב כאשר כי להעיר ראוי עוד

 שטופי כי גם ומה ,יצרם אש בם תבער פן וחש שרה יופי בערכם לפניו גדל אז שחורים אותם

 . אחרת ארץ אל מדרכו שב לא למה ,'כו ידעתי נא הנה אמר כן שעל, המה מהיז

 . ליה מיבעי קינה ואדרבה, שמחה היא והיה מלת כל כי 'כו יראו כי והיה אומרו ועוד

 תתקרר עד בקרבם נדונים יהיו והם לשתוק עת היא אדרבה והלא ',כו נא אמרי אומרו ועוד

 אם, לאו או נח בני מצוות שומרים או, ימנע לא כי, הוא אישי לומר היה טוב טוב ואולי, דעתם

 לשפוך שימהרו לו הגיד ומי, דם מלשפוך ישמרו כן גם הלא, בעל בעולת אל בא לבלתי שומרים

 . דם

 שרי כן אחרי אותה שראו למה אלא, גזרה לו אין זה פסוק כי ',כו אברם כבא ויהי באומרו ועוד
 .הקודם בפסוק הנאמרים המצרים שאינם ,פרעה

 

. אחרית מראשית ומתקן נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות חושב ה' אלוהים אל כי, ספק אין והנה

. יותוגל לארבע כן ואחרי מצרימה לגלות ישראל שעתידין, יתברך לפניו היה גלוי הנה כי והוא

 בגליות בין מצרים בגלות בין מהר יאבדון אבוד אפשר היה שמה ידחו אשר במקומות והנה

 מלאך אוויב פסוק על) ג בשלח מכילתא( ל"ז במאמרם כנודע במצרים ליאבד התעתדו. אחרים

 היו שאם אומר הזוהר ספרב וגם, ליאבד אם ליגאל אם בדין נתונים שהיו' וכו מאחריהם וילך

 עבודה עובדי היו וגם, הטומאה בכח שישתקעו תקומה להם הייתה לא שם מעט עוד שוהין

 במצרים להם שהיו מדות ארבע) ה לב רבה ויקרא( ל"רז שאמרו מה אם כי, למו הושו ולא. זרה

 גל הנקבות אלו' כו נעול גן וזהו, אבודים היו כן שאלמלא, מהיז מעון שנשמרו היא והעיקרית' כו
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 הנשים זכו והוהער מן עצמה וגדרה מצרים שרה שבאה בזכות כי) שם( ואמרו, הזכרים אלו נעול

 . עצמם הזכרים גדרו והוהער מן עצמו גדר במצרים שיוסף ובזכות, עצמן לגדור במצרים

 

 , שם לישראל אירע במצרים לאברהם שאירע מה כל כי) ח מ רבה בראשית( ל"רז אמרו ועוד

 

  ,וירד' כו רעב ויהי באברהם
 '. כו שמה רדו' כו יעקב וירא בארץ כבד והרעב ובישראל

 

 , יחיו ואותך אותי והרגו באברהם
 . תחיון הבת וכל' כו היאורה הילוד הבן כל ובישראל

 

 , שלחה כן ידי ועל' כו וינגע באברהם

 . שלחם כן ואחרי וביתו פרעה על אחד נגע ועוד מכות עשר ידי על בישראל וכן

 

  ',כו במקנה כבד יצא אברם

 .'כו גדול ברכוש יצאו וישראל

 

, שמה יאבדו בל ההוא מהגלות לצאת לישראל והותק ותת הקל למען כי, והוא. העניין אל ונבוא

 כן ידי שעל והוהער מן עצמה שגדרה שרה זכות וגם. ושרה לאברם, צערם מעין מעתה הכין

 .מצרים גלות על לבניו להטיב לאברהם זה סיוןינ יתברך הוא גלגל כן על. כמדובר ישראל נגאלו

 

 שיפלו יתברך הוא גלגל כן על, מתוכם בשלום לצאת ישראל אשוייית שלא יותוגל הארבע ועל

 בראשית( ל"ז שאמרו כמו, יותוגל הארבע אומות מלכי שהם, אברהם תחת יחד מלכים ארבעה
 גוים מלך ותדעל, יון זה כדרלעומר, מדי זה אריוך', כו בבל זו שנער מלך אמרפל) ז מב רבה

 להחזיק טחוןיב וגם, מאליהם להקל הבנים אל הכנה] היה[ אברהם שצער הנה'. כו אדום זה

 כאשר הימים באחרית ישראל ביד יפלו ככה, אברהם ביד יחד נפלו כאשר כי, בלבם האמונה

 .ד"בס לפנים יתבאר

 

 'כו גדול לגוי ואעשך שבפסוק ההבטחות םיילק התחיל מעתה כי, יתברך בכוונתו יתכן עוד
 אותו) יד לט רבה בראשית( ל"רז אמרו 'כו ואעשך באומרו כי והוא, עצמו אל הנוגעים שהם

 כי במקומו כתבנו והנה. ממך אוציא התורה מקבלים שהם' כו גדול גוי ומי עליו שיאמר הגוי

 לקבל הזוהמא להתיך הברזל כור ההוא הגלות שהיה, התורה קבלת אל הכנה מצרים גלות

 מצרימה אברם רדת ידי על היה הפועל אל הכוונה צאת והכנת .גדול גוי לשיקראו התורה

  '.וכו וירד בארץ רעב ויהי סמך כן על, ד"בס במקומו נבאר כאשר
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 . 'וכו מאד כבד ואברם הוא ואברכך אומרו ועל

 שאמרו כמו, בעולם אברם נתגדל שם כי ',וכו אמרפל בימי ויהי עניין היה שמך ואגדלה ועל

 עליה והושיבוהו גדולה בימה לו ועשו האומות כל שהושוו הושו עמק אל) ט מב רבה בראשית(

 '. וכו אלוהינו אתה מלכנו אתה ואמרו

 שיהיה אבר היה שלא, ברכה היה עצמו שכל ,ברכה והיה םיינתק א"הה ותוספת המילה ידי ועל

 לב ייפול אשר, יתברך דרכיו קצות אלה הן והנה. ברכה נמשך היה עצמו ומכל, ופגם פיסול בו

 עדיין ובכן, לתומו עשה מעצמו אברהם הנה אך. ומציאותם אלו ניםייענ בסמיכות עליהם אדם

 .שמה יתברך אותו יזון בטח ולא מצרימה נסע מה תחת, לאברהם טעם טוב צריך

 

 

  :ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ-ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי י
 כי ,מצרימה אברם וירד באומרו אברם שם הזכירו אל לב בשום והוא ,העניין אל נבוא ובזה

 על כי לומר ואין. הנזכר שמו אל ויחזור מצרימה וירד יאמר די היה, נזכר הקודם שבפסוק אחר

 שאומר, וירא פרשת בראש הלא כי, הקודם אל סמך לא, לפסוק פסוק בין פתוחה פרשה היות

 . הקודמת פרשה בשלהי הנזכר אברהם אל סמך כי הוא, אברהם אל אמר ולא אליו וירא

 

 פה אמרתי אם בלבו אמר, מתקיים העולם אין חסדו שבלעדי אברם שראה למה אמנם אך

 עולם באי כל עם טובים וחסדים הוותרנות אעשה איך אך, פה מליזון יבצר שלא גם, אשב

 חסדים לעשות יוכל שבו למקום ללכת נועץ כן על. בארץ ומזון ולחם בר אין אם ולרבבות לאלפים

 ויהי אומרו וזהו, העולם םיילק כיוון נמצא. חסד עשות לבל מהארץ שיצא אלימלך הפך, טובים
 להיבתח' כו גוים המון אב כי פסוק על) א יג ברכות( ל"ז מאמרם בהזכיר והוא ',כו בארץ רעב

 אברם היותו הוא אברם שם כי פירשו הנה, העולם כל של המון אב עכשו, מדינתך לבני אב תייה

 .השכינה כנפי תחת ולהביאם להאכילם להם אב שהיה לארצו

 

 אליו יבאו שכולם באופן ישראל ארץ כללות אל שהוא בארץ רעב ויהי אמר העניין אל ונבא

 להאכילם מצרימה, מדינתו לבני אב אברם שהוא למה וירד כן על, אין ולחם חסד מהםיע יעשה

 '.וכו כבד כי וגם שם לגור אם כי להשתקע ירד לא וגם. לעשות יוכל לא שעתה מה ולהכשירם
 

 [אמרי נא אחותי את]
-ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה-ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאלַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא  יא

  :ַמְרֶאה ָאְּת 
 עשו אשר הנפש, אוכלוסים עמו הקריב כי, הקריב אם כי נאמר לא קרב, הקריב כי ויהי כן ועל

 היה אשתו שרי אל ויאמרש מה כן ועל. עמו ויםוומתל הדיםיהמתי הארץ מעמי ורבים בחרן
 לגמול אליו ויםוהנל העם כל יכלכל מי כי, אחור שוב לא אך', כו נא אמרי' כו ידעתי נא הנה
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 אל שהבאתיך תאשימני אל, אשתו שרי אל ויאמר ואז. השובע ממקום שב היה אם, אתם חסד

 ידעתי שאילו כלומר ,את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה הלא כי, שיקחוך מסוכן מקום

 .הנה באתי לא מקודם

 

  :ִיְראּו ֹאָת� ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹאת ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָת� ְיַחּיּו-ְוָהָיה ִּכי יב
 אישך עזבך כמותיך שאשה לבם על יעלה לא הזה הגדול ביופי המצרים אותך יראו כי והיה לכן

 עצמך למסור תתקוממי, אותי יהרגו שאם תאמרי ולא .זאת אשתו יאמרו מיד אם כי, זולתו ביד

 .בך להשתמש ירצו כי יכוך לא פנים ובשום יחיו ואותך הלא כי, עלי למות

 

  :ִלי ַבֲעבּוֵר� ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵל�-ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב-ִאְמִרי יג
 כי, היא תחבולה כי יוכר בל, במצרים המצרים שיתבעו עד את אחותי מלומר תאחרי אל לכן

 הדבר יהיה באופן, שומע כל לעיני את אחותי אמרי, שם בואנו טרם מעתה כלומר נא אמרי אם

 .למנכלת יחשבוך ולא כל בפי מעתה שגור

 

. םייהח על נוסף שהוא לי ייטב אומרו אחר ,בגללך נפשי וחיתה אומרו אל לב בשום ענייןוה

 אחותי אומר אם לי ואוי, יהרגוני כי גופי יסתכן כי, את אשתי כי אומר אם לי אוי אמר כי הוא אך

 עשי לכן. בעל בעולת ואת םיגוי פריצי עמך להיות אצלך לשכב בהיס שאהיה, נפשי ואובד] את[

  :שלפנינו צרות מהשתי הנה כי, והוא, נצלייוה איפה זאת

  ,אותי שיהרגו האחד

 , אותך שיקחו והשנית

 יאמרו מיד 'כו אותך יראו כי והיה וזהו, מיד ומוכנת ודאית יותר היא הריגתי של זאת הנה

 יהרגוני שלא, ידך על לגופי שהוא ייטב למען את אחותי נא אמרי לכן. אותי והרגו זאת אשתו

 אני מובטח, ממות גופי שהצלת בזכות מיד, הזה הצלה שתעשי ואז, לי טיבויי אדרבה אם כי

 נפשי וחיתה אם כי, אותך קחתם בתיס היותי על נפשי אשחית שלא באופן. בך יגעו שלא ה'ב

 ידי שעל ,בגללך והוא. בך יגעו שלא אם כי, קיחתך שאסבב על הבא בעולם נפשי תמות שלא

 '.וכו נפשי וחיתה' וכו לי ייטב אומרו וזהו, בך יגעו שלא במה נפשי גם להציל תזכי, גופי הצילך

 

 והיה אמר כן על, איש מבאשת יותר דמים בשפיכות תחשדם למה לומר אפשר היה עדיין והנה
 יקחוהו מיד אם, מצא אשר יקר הון כל על גדולה שמחה השמח כי והוא, שמחה לשון שהוא

 כי והיה הנה אמר זה דרך ועל, לידו בא טרם בעליו יצטער מאשר וירגיש יתעצב יותר ממנו
 לשון והיה אומרו וזהו, מאד גדולה מציאה כמוצאי הרבה ישמחו כלומר המצרים אותך יראו

 בעל בעולת והיא כלומר ,זאת אשתו ואמרו לבם אל יתנו מיד שמחתם רוב ואחר, שמחה

 להשיב אותי יהרגו נפשם ובמר, לאבל שמחתם תהפך כי בבירא כריסם נפל כי, מאד ויתעצבו

 .יחיו ואותך כן ועל, בם שמחתם
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 אם דעתם גלוי נראה עד ,את אחותי להזכיר שלא הס טוב הלא תאמר בל כיוון דרכנו פי ועל

 היה כן כי הנה אמר לזה, אני אחותך באומרי לתובעני בידם פה פתחון שניתן ולא, בלבבם רעה

 תהפך לא ,את אחותי נא אמרי אך .אותי והרגו מיד' וכו יראו כי והיה אך, פנאי נותנים היו אם

 לי ייטב למען, אליו סמוכה ושהיא עיקר ממנו עושה אחותו שהיא באומרה כי, הוא אחי לומר
 ואמית למו לתתך מוכרח שאהיה לי טיביי שאם תחושי ולא, להם שאמהרנה, אוויב אלי כי

 .הקודם מעין והוא, בך יגעו לא כי 'וכו נפשי וחיתה כי, בטחתי ה'ב כי, נפשי ואשחית

 

  :ָיָפה ִהוא ְמֹאד-ָהִאָּׁשה ִּכי-ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת יד
 לו היה ולא, מאד יפה המצרים ראוה מאשר נפקותא שום אין כי, גיזרה משולל זה פסוק הנה

 עם היה הוא כי, אברהם מעלת שהורה לומר אפשר היה ולכאורה. זה שאחר פסוק אלא לומר

 'וכו אברם כבוא, הזמה שטופי ואלו, עתה עד הייתה יפה אשה כי ידע ולא, שנים כמה שרה
 .היא מראה יפת אשה כי הכירו מיד האשה את המצרים ויראוש אחת בראיה

 

 מועצותיו הועילו איך באמור, אברהם נגד להתריס אפשר שהיה, הכתובים להמשיך אפשר עוד

 כבוא ויהי אמר לזה, נלקחה היא אחותי אומרו ידי על שאדרבה, אשתו את וסיכן עליהם שסמך
 הבלתי למלך תלקח בדעתו עלה לא כי, םיימהמצר רק ראיינת לא אברם כי והוא' וכו אברם

 כי והיה כאומרו םיימהמצר רק חשש לא הוא כי, היה כן דמה וכאשר. ודחיות תואנות מקבל
 האשה את המצרים ויראו מצרימה אברם כבוא שהרי נגדם לו והועיל ',כו המצרים אותך יראו

 כן ידי שעל 'כו פרעה שרי אותה שראו לא אם, הכלימוה ולא דבר עשו ולא ,מאד היא יפה כי

 .אברם לב על עלה שלא מה 'כו ותוקח

 

  :ַּפְרֹעה ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה-ַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהֲללּו ֹאָתּה ֶאל טו
 לקוחיה אופן הכתוב הורה לכן, למלך תלקח כמוה אשה כי לחשוב לו היה הלא תאמר ושמא

 יעלה ומי, כלל מיתון בלי' כו ותוקח' וכו אותה ויהללו ומיד' כו אותה ויראו אומרו וזהו, פתאום

 .כזאת חשב שלא על אברם יאשם לא ולכן גדול בנחיצות כך כל קשה דבר יעשה לבו על

 

  :ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם-ֵּביתֹו ַעל-ַּפְרֹעה ְנָגִעים ְּגֹדִלים ְוֶאת-ֶאת 'הַוְיַנַּגע  יז
 . מיותר הוא אברם אשת אומרו הנה

 . הוא ידוע כי לאומרו צריך היה לא ',כו דבר על אומרו ואפילו

 וזהו, הכה אומרת והיא אכה אותה שואל המלאך שהיה אמרו) ב מא רבה בראשית( ל"רז והנה

  .שרי דבר על
 . מיותר אברם אשת אומרו עדיין והנה
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 ה' נגעו למה טעם לתת באש ואחשוב
 ספק אין כי והוא', כו שרי דבר על אמר לזה, הוא אחי אמרה והיא היא אחותי אמר הוא והלא

 ועל. אשתו אם כי אברם אחות אינני לו אמרה ודאי כי, ההוא בצער עצמה את שרי בראות כי

, מוחים הבלתי ביתו את וגם פרעה את ה' וינגע יאמר וזה. ה' נגעו אליה שומע היה שלא, כן

 ומה, אליו שדברה שרי של דבורה על שהוא ,אברם אשת שרי דבר על הוא הלא, למה תדע

 ולא בעל בעולת אנכי אברם אשת ואומרת צועקת אברם אשת אומרת הייתהש הוא דבורה היה

 שדברה מיד כי 'כו דבר על אם כי, עליה שבא על פרעה התנגע שלא רמז דרכו פי ועל. הוא אחי

 המבטל בראתן שלקה שאמרו) שם( ל"רזל גם ומה, שימש שלא באופן נתנגע מיד, ממאן והיה

 '.כו וינגע וזהו תשמיש
 

  :ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּת� ִהוא-ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה לֹא-ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה יח
 להעלים ראוי שהיה יונח לו, יאמר אמנם. זה בפסוק דברים יתורי יש הנה'. וכו פרעה ויקרא

 נחשדתי לא כי, ממני הדבר להסתיר ראוי היה לא, אחותך אם כי היא אשתך כי הארץ מעם

 לא למה לי עשית זאת מה אומרו וזהו. משפט יעשה לא הארץ כל השופט כי נקי דם להרוג
 .לי הגדת

 
  :ָלָמה ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא ָוֶאַּקח ֹאָתּה ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה ִהֵּנה ִאְׁשְּת� ַקח ָוֵל� יט

 פה פתחון לך היה לא, היא אחותך כי העם לפני ואמרת קול שהוצאת אחר כי תאמר ושמא

 היותה עם מהמלך למונעה דעתך יראה לבל אכזב כמו תהיה כי ,היא אשתך כי אלי לאמר לשוב

 לפני שאמרת במה עשית שיפה הונח לו הוא ,לי הגדת לא למה שאמרתי מה הלא כי. אחותך

 ,היא אחותי להימתח אמרת למה כי פירכא דדינא אעיקרא האמת לפי אך ,היא אחותי העם
 . היא אשתי כך אחר לי לומר יכולת שלא באופן

 שאמרו כמו, למלך רק ראויה אינה כי יתכן לא, לקחתה יהרגך מהעם אחד שמא תאמר ושמא

 ואקח וזהו, למלך ראויה זו שאמרו פרעה אל אותה ויהללו על) ה תנחומא ע"וע, י"רש( ל"ז
 מעיקרא כן ואם. זולתי יקחנה יראת ולמה, לאשה ראויה הייתה בלבד לי לומר ,לאשה לי אותה

 שכן וכל, אני במשפט מלך כי, אותך שאהרוג ירא תייה לא ממני כי, היא אשתךש לומר לך היה

 שאיני ולך קח אשתך הנה ועתה הנה כי, פחד אין שממני והראיה. בעל בעולת אקח שלא

 אשתך שהיא למה רק, מחזירה אני הנגעים שמחמת לבך על יעלה אל כיוון גם. לקחתה הורגך
 .ולך קח

 

  :לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרֹעה ֲאָנִׁשים ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו ְוֶאת כ
 דבר על יהרגוהו פן בראשונה שפחד בסכנה אברהם היה, בעלה הוא היות שנתפרסם עתה

 .המתרגם כמאמר ויהול הוא וישלחו שאומרו, תווללו אנשים עליו והיצ כן על, אשתו
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  גי פרק
  :ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמֹאד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב ב
 ֵאל -ֵּבית-ַוֵּיֶל� ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ג

  :ָהָעיֵאל ּוֵבין -ָהָיה ָׁשם ָאֳה�ה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַעד
  :'הָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם -ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר-ֶאל ד
 

 רב וזהב ובכסף המלאכה לרגל במקנה מאד כבד להולך, ריקן ההולך מסעות דומה אין הנה

 . מסעיו שתקצרנה

 

  :ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמֹאד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב ב
  ,יגע זה כל ועם ',כו במקנה מאד כבד היה ממצרים בצאתו אברהם כי, אמר

 

ֵאל ּוֵבין -ָהָיה ָׁשם ָאֳה�ה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֵאל ַעד-ֵּבית-ַוֵּיֶל� ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ג
  :ָהָעי
 בו יפגעו פן, במצרים לו קרה אשר מדאגת הטעם ואפשר. ריקם בעודו בהן שבא למסעיו וילך

 .כשרים והיו בם שעבר במסעות הלך כן על, רשע אנשי

 

 באלון בה נתבשר אשר הארץ במתנת ויפגם יאשם פן חש, לארץ לחוץ שיצא למה כי, כיוון עוד

 וילך רק, קבע דרך מקום בשום אהל תקע לא, ישראל ארץ של הנגבה בהגיעו כן על, מורה
 ולא' כו אהלה שם נטה אשר המקום עד ומשם .אל בית עד מנגב ללון נטה כאורח למסעיו

  – עד משם נסע אם כי, אהל עתה שם נטה

 

  :'הָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם -ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר-ֶאל ד
 לו שניתנה מקום מורה שבאלון הראשון המזבח הוא ,בראשונה שם עשה אשר המזבח מקום

 במזבח להיבתח ה' בשם שקרא במקום ולא, תודה לו לתת ה' בשם ויקרא ושם. הארץ שם

 .ממנה שיצא מה לתקן, הארץ מתנת במקום להתחנן כיוון עתה כי על והוא', כו אל בית בין השני

 

  :ּוָבָקר ְוֹאָהִלים-ַאְבָרם ָהָיה צֹאן-ְללֹוט ַהֹהֵל� ֶאת-ְוַגם ה
 תורה באה אך '.כו מאד כבד ואברם פסוק אחר ליאמר צודק היה זה פסוק הנה '.כו ללוט וגם

 לבית שבא עתה גם ומה, מאומה לו דבר לא ה'ו, ה' בשם אברם קראש היה זה מה טעם לתת

. לארץ חוץ יצא אשר על אברם על יתברך הוא הקפיד כי לומר מקום היה כן על. ממצרים מלונו

  .'וכו צאן לו היהו ה' ברכו אברם עם שהיה למה ללוט וגם כי, יתברך רצונו נא ראה יאמר לזה
 
  :ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו-ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ִּכי-ְולֹא ו
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 ככר כל את ללוט והוצרך, להתפרד שהוצרכו עד' כו ריב ויהי' וכו אותם נשא לאש גדר עד

 התחברו על הוא הלא, יי לו דבר לא למה איפה כן אם תאמר ושמא. קנינו מקנה לרוב' כו הירדן

 .ממנו יפרד טרם כן שאין מה לוט הפרד אחרי אברם אל אמר ה'ו הנה כי, ללוט

 

 מהרשע וההפך, טובה מהצדיק לרשע נמשך, רשע עם צדיק בחברת כי, להורות כיוון עוד

 רוב על ליפרד הוצרך עד' כו צאן היה אברם את הולך שהיה למה ללוט וגם הנה כי. לצדיק

, לוט הפרד אחרי היה אברם אל אמר ה'שו מה כי, מחברתו רעה נמשך לאברהם אך, מקנהו

 .בו נדבר לא אתו עודנו אך

  :טעמים שני אמר'. כו אותם נשא ולא

  .רב רכושם היה כי. א
 '.וכו יכלו ולא וזהו' וכו טהור יתן מי כי, מתקשרים הפכו עם צדיק אין כי .ב
 

  :לֹוט ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵׁשב ָּבָאֶרץ-ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה-ִריב ֵּבין ֹרֵעי ִמְקֵנה-ַוְיִהי ז
 ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנ� ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעי� -לֹוט ַאל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ח
  :ֲאָנְחנּוֲאָנִׁשים ַאִחים -ִּכי
 

 מא רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה. פה צודק ובלתי מיותר' כו והכנעני אומרו'. וכו ריב ויהי

 והיו, אותם מוכיחים אברהם רועי והיו, והפריזי הכנעני תבואות בשדי רועים לוט רועי שהיו) ו

 ואומרים אברם רועי ומשיבים, יורשו ולוט לו אין וזרע היא לאברם הארץ כל אומרים לוט רועי

 .לאברהם ניתנה לא עדיין כי בארץ יושב אז והכנעני

 . יושבים יאמר ומהראוי, יושב אומרו אל לב נשים הפשט דרך ועל

 .מריבה תהי נא אל כאומרו מריבה לשון כך ואחר ריב לשון תחלה אומרו אל לב נשית ועוד
 . הייתה כבר הרועים בין הלא כי ',כו רועי ובין אומרו ועוד

 . אנחנו אחים כי לומר לו היה כי, אנשים אומרו ועוד

 

 היו ופריזי כנעני עממין שני הנה כי וחומר מקל וזה, םייהגו מן ללמוד שצריך למי אוי יאמר אך

 נתעורר כן על, ושלום באחדות היו כי יחיד לשון יושב אומרו וזהו, ביניהם ריב היה ולא יחד

 ואין אחים שאינן אומות משתי נגרע ולמה ,אנחנו אחים אנשים כי' כו תהי נא אל ואמר אברם

, באחדות יושב אז' כו הכנעני והנה' כו ריב ויהי הכתוב ושיעור. בעיניהם לבוז ונהיה ביניהם ריב

 - כן על

 

ֲאָנִׁשים ַאִחים -ִּכיָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנ� ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעי� -לֹוט ַאל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ח
  :ֲאָנְחנּו
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 אומות משתי יותר בינינו שלום יהיה שראוי שכן ומכל, אנחנו אחים אנשים כי' כו אברם ויאמר

 .אלו

 

 דרווח כיון ,דמיא לבידקא דמיא תיגרא האי) א ז סנהדרין( בגמרא ל"ז אמרו הנה כי ענייןוה

 אברם כיוון יתכן וזה. אנשים בין שמתרחבת הרבה ונעשית במעט להתחיל הריב דרך כי. רווח

 מריבה לגדר הגיע לא הרועים בין וגם, הרועים בין רק בינינו הקטטה אין כה עד הנה שאמר

, מוליד שאינו הזכר הריב נא אל כן ועל, זכר ריב לגדר אם כי, ומתפשטת ומתרבת כנקבה יולדת

 הרועים בין וגם, כן גם ובינך ביני יהיה עד ותתרבה שתלד נקבה מריבה שתעשה מריבה תהי

 כי 'כו רועי ובין וזהו, ביניהם גם מריבה עתה תהיה לריב חסיימת היה כה עד שאם, תתרחב

  :טעמים משני ראוי בלתי זה כי. לםוכ בין תהיה עתה, רועיך קצת עם רועי קצת רבו אם

 , חשובים בין לא אך הערך פחותי בין רק מריבה תצדק לא כי אחד

 , אחים בין תצדק לא וכן

 שכל כנודע חשובים שהם אנשים כי אחד, ראוי אין סבות משתי כי ,אחים אנשים כי אומרו וזהו

, אנחנו אחים אנשים כי וזהו, אחים להיותנו וגם), ד טז רבה במדבר( חשובים שבמקרא אנשים
 כאומרו, ביניהם ואחדות, אומות שתי רק אחים שאינן והפריזי מהכנעני וחומר קל לישא וראוי

 .יושבים נאמר ולא בארץ יושב

 

  :ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה-ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם-ָהָאֶרץ ְלָפֶני� ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם-ֲהלֹא ָכל ט
-ְסֹדם ְוֶאת-ֶאת 'הִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת -ָּכל-ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-לֹוט ֶאת-ַוִּיָּׂשא י

  :ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ֹצַער 'ה-ֲעֹמָרה ְּכַגן
  :ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו-לֹו לֹוט ֵאת ָּכל-ַוִּיְבַחר יא
  :ְסֹדם-ַוֶּיֱאַהל ַעדְּכָנַען ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר -ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ יב
  :ְמֹאד 'להְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים  יג
ַאָּתה ָׁשם -ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ָנא ֵעיֶני� ּוְרֵאה ִמן-לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא-ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד-ָאַמר ֶאל 'וה יד

  :ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה
  :עֹוָלם-ַאָּתה ֹרֶאה ְל� ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע� ַעד-ֲאֶׁשרָהָאֶרץ -ָּכל-ִּכי ֶאת טו
  :ַזְרֲע� ִיָּמֶנה-ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם-יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת-ַזְרֲע� ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִאם-ְוַׂשְמִּתי ֶאת טז
   :ָּנהקּום ִהְתַהֵּל� ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְל� ֶאְּתנֶ  יז
 

  :ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה-ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם-ָהָאֶרץ ְלָפֶני� ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם-ֲהלֹא ָכל ט
 מדרכי לא אך, מעצמי שהוא מעלי נא הפרד הוא ממך שאבקש מה אמר'. כו הארץ כל הלא

 שנפרד שיראה גם, מכניס לוט שהיה אורחים הכנסת דתיבמ ראינו וכן. בביתי נהגת אשר

 '.כו השמאל אם, במקומות רק הפירוד יהיה שלא לומר 'כו השמאל אם וזהו. מהשאר
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  :ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו ,ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם-לֹו לֹוט ֵאת ָּכל-ַוִּיְבַחר יא
 אם כי, בלבד נפרד שלוט נאמר לא, במקומו נשאר ואברם לוט ויסעש גם כי הכתוב והורה

 הטומאה פרדיבה כי והוא, אחיו מעל איש ויפרדו וזהו, ממנו ויתרחק נפרד אברהם גם כאילו

 הפורש כי) ברכות סוף ירושלמי( ל"ז מאמרם מעין. ממנה הקדושה מתרחקת כפלים, מהקדושה

 שבמהלך, למערב ואחד למזרח פורש אחד אנשים לשני משל, ממנו פורשת היא גם התורה מן

 .אעזבך םייומי תעזבני יום אם אומרת התורה כן, ימים שני מזה זה רחוקים אחד יום

 

  :ְסֹדם-ְּכָנַען ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד-ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ יב
  .סדום עד ויאהל כי ברשעים נדבק לוט פרדיבה כי התורה והודיענו

 

  :ְמֹאד 'להְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים  יג
 - אליו נתראה מיד כי יתברך בו נדבק ואברם', וכו רעים סדום ואנשי

 

ַאָּתה ָׁשם -ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ָנא ֵעיֶני� ּוְרֵאה ִמן-לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא-ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד-ָאַמר ֶאל 'וה יד
  :ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

  :עֹוָלם-ַאָּתה ֹרֶאה ְל� ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע� ַעד-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָּכל-ִּכי ֶאת טו
 

 ויעבור כאשר, יתברך אליו באמור, הארץ ירושת שיעור לו נאמר לא למה לב בשום כיוון עוד

 ואימינה השמאל אם ללוט אברם שאמר עתה כי הוא אך'. כו אתן לזרעך ויאמר בארץ אברם
 מעמו לוט פרדיבה אז כן על, בירושתה כותייש ללוט שיש או, בארץ עמו כחולק נראה שהיה' כו

 גם כי, חלק בה לו אין לוט אך הארץ ירושת בלבד ולזרעך לך כלומר ',כו עיניך נא שא אמר

 כל את רואה אתה משם אשר שם אתה אשר המקום מן אומרו וזהו, הוא לך לו בחר הוא אשר

, עיניך נא שא ואמר'. כו ככר כל את וירא עיניו את לוט וישא באומרו כמפורש, לו בחר אשר
 כל את לראות בעיניך כח יש כך ידי על כי, עמך ומדבר לך מתראה שאני לוט שנפרד נא כלומר

 .לך נתתי הכל את פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע הארץ גבולי

 

  :ַזְרֲע� ִיָּמֶנה-ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם-יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת-ַזְרֲע� ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִאם-ְוַׂשְמִּתי ֶאת טז
 כפל וגם'. כו זרעך את ושמתי באומרו הארץ עניין בין הפסיק ואשר, הכתובים המשך ענייןול

 והנה. ימנה שלא הוא הארץ כעפר אומרו בכלל הלא כי' וכו למנות איש יוכל אם אשר באומרו

  :הפכים שני אמרו הזה העפר בברכת) יב מא רבה בראשית( ל"רז

 ', כו זרעך כך העולם כל ממלא עפר מה .א

 זרעך כך כלה אינו עפר ומה, יותולמלכ שייד זרעך כך עולם באי לכל שייד עפר ומהב. 

 '. כו
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 שייד שיהיו הארץ כעפר זרעך את ושמתי באומרו הוא שייד היותם עניין, בכתוב הכל כי ויתכן

 '.וכו איש יוכל אם אשר באומרו נאמר ריבוי והיותם. יכלו ושלא
 שני שירמוז וגם', כו שייד שיהיו ליה קמצער וצעורי לנחומי אתא כי .לב בשום העניין אל אוונב

 ענייןב כסדרן יותוהמלכ עניין לו להורות מעתה הוא ברוך הקדוש רצה שאפשר והוא. הפכים

 יותולגל שייד יהיו לאו ואם, בה יתמידו יזכו ואם, הארץ את לנחול בניו עתידים כי, והוא. הארץ

 אומרו וזהו. אביהם אברהם עם ירשוה שאז האחרון בזמן יחזרו כך ואחר, ושני ראשון רבןובח

 זה אך. עולם עד אומרו וזהו יזכו אם לעולם ימשך וזה, יהושע נחלת שיהיה 'כו עיניך נא שא

 הנה כי, מהם ותעזב תאבד כי הוא ומביט צופה שאני מה הנה אך, הבחירה אפשרות על הוא

 ובכלל, ראשון רבןובח סמוכים שהם ומדי בבל יותולמלכ שייד ,הארץ כעפר זרעך את ושמתי

 בבית ליושנה עטרה תחזור כן ואחרי. הכל את שמבלה כעפר ביניהם יכלו שלא הוא הדבר

 ואז, יספר ולא ימד לא אשר העצום בוייהר והוא 'כו למנות איש יוכל אם אשר ואז. שלישי

  – לו נאמר זה ועל, מהםיע הוא גם אם כי זרעו ירשוה בלבד לא הארץ ירושת

 

   :ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְל� ֶאְּתֶנָּנהקּום ִהְתַהֵּל�  יז
 וזהו, אולב לעתיד לעצמו גם לקנותה מעתה בה שיחזיק, אתננה לך כי' כו בארץ התהלך קום

 .אתננה לך כי אומרו
 

 ולא ליושנה עטרה תחזור ושלעתיד, לעולם שייד שיהיה הגלות עניין אותו אלוהים הודיע ואחר

 כי יראה בעין עין הלא כי, יהיה כן כי מעתה לו להורות הוא ברוך הקדוש רצה, יותובגל יאבדו

 עורר העתידים יותומלכ לארבע הנמשלים, ועצומים גדולים מלכים ארבעה יפילו ואליעזר הוא

, בבל זו שנער מלך אמרפל בימי ויהי) ז מב שם( ל"ז ממאמרם ד"בס אויב כאשר - זרעו גלות

 מידם ה' יציל לזרעו גם כי, בטוח לבו נכון יהיה כן ידי על למען -' כו מדי זו אלסר מלך אריוך

 .'כו אלסר מלך אריוך שנער מלך אמרפל בימי ויהי שסמך וזהו, ארץ לרשת וירוממם

 

  די פרק
  :ֶמֶל� ּגֹוִים ִׁשְנָער ַאְריֹו� ֶמֶל� ֶאָּלָסר ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל� ֵעיָלם ְוִתְדָעל-ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶל� א
ִּבְרַׁשע ֶמֶל� ֲעֹמָרה ִׁשְנָאב ֶמֶל� ַאְדָמה ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶל� -ֶּבַרע ֶמֶל� ְסֹדם ְוֶאת-ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת ב

  :ֹצַער-(ְצֹבִיים) [ְצבֹוִים] ּוֶמֶל� ֶּבַלע ִהיא
  :ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח-ֵאֶּלה ָחְברּו ֶאל-ָּכל ג
  :ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמָרדּו-ְּכָדְרָלֹעֶמר ּוְׁשלׁש-ֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו ֶאתְׁש  ד
ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתֹרת ַקְרַנִים -ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוַּיּכּו ֶאת ה

  :ֵוה ִקְרָיָתִיםַהּזּוִזים ְּבָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבׁשָ -ְוֶאת
  :ַהִּמְדָּבר-ַהֹחִרי ְּבַהֲרָרם ֵׂשִעיר ַעד ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל-ְוֶאת ו
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ָהֱאֹמִרי ַהּיֵׁשב -ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת-ָּכל-ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת-ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו ֶאל ז
  :ְּבַחֲצֹצן ָּתָמר

ֹצַער -ְסֹדם ּוֶמֶל� ֲעֹמָרה ּוֶמֶל� ַאְדָמה ּוֶמֶל� (ְצֹבִיים) [ְצבֹוִים] ּוֶמֶל� ֶּבַלע ִהוא-ַוֵּיֵצא ֶמֶל� ח
  :ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִמְלָחָמה ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים

ֶאָּלָסר ַאְרָּבָעה  ֵאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל� ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל� ּגֹוִים ְוַאְמָרֶפל ֶמֶל� ִׁשְנָער ְוַאְריֹו� ֶמֶל� ט
  :ַהֲחִמָּׁשה-ְמָלִכים ֶאת

  :ָׁשָּמה ְוַהִּנְׁשָאִרים ֵהָרה ָּנסּו-ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַוִּיְּפלּו-ְוֵעֶמק ַהִּׂשִּדים ֶּבֱאֹרת ֶּבֱאֹרת ֵחָמר ַוָּיֻנסּו ֶמֶל� י
  :ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו-ָּכל-ְרֻכׁש ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוֶאת-ָּכל-ַוִּיְקחּו ֶאת יא
  :ֲאִחי ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו ְוהּוא יֵׁשב ִּבְסֹדם-ְרֻכׁשֹו ֶּבן-לֹוט ְוֶאת-ַוִּיְקחּו ֶאת יב
ם ַוָּיבֹא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוהֵ  יג

  :ַאְבָרם-ַּבֲעֵלי ְבִרית
ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ַוִּיְרֹּדף -ִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק ֶאתוַ  יד

  :ָּדן-ַעד
 

 אל אלה מלכים ארבעה התעוררו שמתחלה נראה 'וכו מלחמה עשו באומרו כי לב לשית ראוי

  .מלחמה אתם ויערכו 'וכו סדום מלך ויצא באומרו נהפך הוא כך ואחר, החמשה
 ומהראוי ',כו והעמלקי' כו רפאים את הכו ואשר כדרלעומר ענייןב םיינתיב הפסיק למה ועוד

 ולא ',וכו בארות השדים ועמק שהוא בה הנעשה כל יספר 'כו מלחמה עשו אומרו שאחר היה

 ועוד. אברם ענייןל בו צורך אין כי, השדים ועמק עד והלאה כדרלעומר ענייןשמ מה כל יאמר

 שמרדו הנזכרים מלכים החמשה מרד על שהיה נראה אתו אשר והמלכים כדרלעומר שביאת

 '. כו סדום מלך את ויכו לומר לו היה', כו רפאים את ויכו אומרו במקום כן ואם, בו

 ששבו עתה שיאמר שם שבאו כה עד נאמר לא כי, משפט עין אל ויבואו וישובו אומרו ועוד

 .שמה

 

 להתאפק אברם לב על עלה מה היא הלא, אלי היא וגדולה הערה נעיר העניין אל אולב והנה

 לאומרים עתה גם ומה, מלכים חמשה והכו הניסו אשר עולם גדולי מלכים ארבעה אחרי לרדוף

 ושלש עשר שמונה שמו מספר שעולה, עמו לקח לבדו אליעזר את כי) ב מג רבה בראשית(

 עצמו לשים לאדם אין והלא, ונערו הוא גדולים מלכים אחר לרדוף לבו אל ערב ואיך, מאות

, יותיוומזכ לו מנכים עושים ואם נס לו עושים אין שמא) א לב שבת( ל"ז שאמרו כמו, בסכנה

 לה והיוצ, אשתו את הרואים מהמצרים, הלבב ורך הירא והאיש. מזה גדול מסתכן לך ואין

 מלכים ארבעה אחרי לרדוף עתה יתגבר איך, אשתו דבר על יהרגוהו פן היא אחותי לאמר

 .האלה העצומים
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  :באמרם ל"ז מאמרם אל לב נשית ועוד

 עילם מלך כדרלעומר ;מדי זה אלסר מלך אריוך ;'כו שנאמר בבל זה שנער מלך אמרפל

 )ה מב רבה בראשית(. כ"ע .אדום זה גוים מלך ותדעל ;יון זה

 ולא היה לא אדום עדייןש אדום זה אומרו גם ומה, פה נםייענ נחשב זר כמו הלא כלל דרך והנה

 . נברא

 אל הוא חדיינת למה', כו מיכאל זה הפליט ויבא) סח רמז ילקוט( אומרם אל לב נשים ועוד

, לארץ יתברך הוא שהפיל המלאכים מן אל שפלטו שאמרו גם כי, פליט נקרא ולמה. זה שליחות

 .פה זה עניין נרמז למה

 

 יותומלכ וארבע מצרים גלות בא טרם הוא ברוך הקדוש רצה כי, למעלה כתבנו הנה אמנם

 שם יאבדו ושלא, ממצרים גדול ברכוש יצאו מעתה ולבשרם, עמו מעל מצרים גלות עול להקל

 שכתבנו במה והוא. העתיד על ויבטחו, מעתה יראו כולם דוגמת אם כי, יותומלכ בארבע ולא

 ויצאו הצילם ה'ו, ושרה לאברהם שם אירע, במצרים לישראל שאירע מה כל כנגד כי, למעלה

, העתידות יותוגל הארבע על וכן. למעלה כמפורש ידם על ההוא הגלות עול ויקל, גדול ברכוש

 הביא מעתה כן על, בסמוך שכתבנו כמו יאבדו ולא בתוכם ישראל מויייתק איך שומעם לב שירך

 ,זרעו תחת לעתיד יחד יפלו ככה כי מעתה לרמוז, לםוכ יחד אברהם יד תחת ויפילם דוגמתם

 הארבע שהם', כו והדקת' וכו תתחבל לא לעלמיא די מלכו שמיא אלה יקים) מד ב דניאל( א"כד

 . אליהם משל היה תכונתו במיני שהצלם, יותומלכ

 

 הארבעה ששרי, יותומלכ ארבע שהם' כו בבל זה שנער מלך אמרפל באומרם ל"ז כיוונו וזה

 כי יקשה הלא כי', כו אדום זה גוים מלך ותדעל אמר כן על כי. אלו של שרים הם הן העתידים

 והוא. שרו תחת מלכותו שהיה הוא אך, אומתו על מלך תדעל היה ואיך, יצחק הולידו לא עדיין

 אויב גזר, ולהחזיקו אברהם את להעיר כן ועל. בבטנך גוים שני מאומרו והוש מגזרה נלמד

 כי עמי מתחזק אחר ואין) כא י דניאל( א"כד, ההם בימים לישראל יעמוד אשר הוא כי מיכאל

, מויימק אברהם אשר העולם בריאת על המנגדים מהמלאכים הפליט והוא, שרכם מיכאל אם

 יציל כן, ההם מהמנגדים מיכאל את ה' פלט כאשר כי יראה שממנו לומר, הפליט אומרו וזהו

 העוזר החסד מלאך הוא כי לאברהם חסד מבחינת הוא מיכאל כי והוא. מהמלכים אברם את

 .כאברהם חסד גומלי את

 

 

 הייתה צרה מה ,בימי ויהי אומרו אל לב בשום והוא, והתכתם הכתובים ביאור אל אונב ובזה

 . שם
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 המלכים על שבא כדרלעומר עניין אחר נמשך ענייןה שכל אחר כי ',כו אמרפל בימי אומרו וגם

 מתחלה לומר לו היה כן אם, ואברם לוט עניין נמשך ומזה, אתו אשר המלכים עם בו המורדים

, העולם םייהמק אברם את להרוג שבאו על וי היה כי, הי וי אמר הנה אך. כדרלעומר בימי ויהי

 : אמר כן על, שונאו נמרוד הוא אמרפל הוא בזה שהעיקר

 

  :ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל� ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל� ּגֹוִיםִׁשְנָער ַאְריֹו� ֶמֶל� ֶאָּלָסר -ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶל� א
 הקדים כן על, הדבר נתגלגל ידו על כי, כדרלעומר אל חסיימת היה הוי כי איש יאמר בל ענייןוה

 שתראה גם כי. אברם של אויבו חסייית אמרפל אל הוי כי לומר 'כו אמרפל בימי ויהי ואמר

 יצאו המה וחבריו סדום מלך אדרבה כי תראה וגם, סדום עניין נתגלגל כדרלעומר ידי שעל

 מלכים השלשה ואחריו בראש אמרפל הנה כי הוא נהפוך, מלכים ארבע נגד מלחמה לעשות

  אשר הם

 

ִּבְרַׁשע ֶמֶל� ֲעֹמָרה ִׁשְנָאב ֶמֶל� ַאְדָמה ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶל� -ֶּבַרע ֶמֶל� ְסֹדם ְוֶאת-ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת ב
  :ֹצַער-(ְצֹבִיים) [ְצבֹוִים] ּוֶמֶל� ֶּבַלע ִהיא

 כל כי יובן כי, בערמה שעשו אלא באו לכך כי', כו עמורה ומלך סדום מלך את מלחמה עשו

 .ויהרגוהו אברם אחריו לשיצא, לוט את לשבות סדום על חפץ וכל ישעם

 

  :ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח-ֵאֶּלה ָחְברּו ֶאל-ָּכל ג
 מה כי', וכו השדים עמק אל חברו אלה כל כי לך דע הנה, זה הפך ענייןה סדר שתראה גם כי

 יצא למען שהוא, סדום שלפני השדים עמק אל אולב רק היה לא אלה מלכים ארבעה כל שחברו

 אריוך וגם, הזמן מלכי מכל הגדול אמרפל את נתן מי כן לא שאם. אליהם וחבריו סדום מלך

  – הנה כי. ריבו לריב אחריו יצאו, מכדרלעומר הגדול

 

  :ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמָרדּו-ְּכָדְרָלֹעֶמר ּוְׁשלׁש-ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו ֶאת ד
ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתֹרת ַקְרַנִים -ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוַּיּכּו ֶאת ה

  :ַהּזּוִזים ְּבָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים-ְוֶאת
 

 יהיו ממנו גדולים נתן ומישתים עשרה שנה עבדו את כדרלעומר וכו' והמלכים אשר אתו, 

 להורות ',כו רפאים את ויכו אם כי בו המורדים אל אתו מיד הלכו לא כי והראיה. אחריו נגררים

 – כי היה חפץ וכל ישעם כל אך, באו כדרלעומר נקמת לנקום לא כי

 

ָהֱאֹמִרי ַהּיֵׁשב -ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת-ָּכל-ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת-ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו ֶאל ז
  :ְּבַחֲצֹצן ָּתָמר
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 סדום של סביבותיו כל את כן ועל. כוונו להשיגו כי כמדובר אברם הוא 'כו משפט עין אל וישובו

 הסמוך השדים עמק אל' כו סדום מלך יצאו למען', כו היושב האמורי את וגם העמלקי את, הכו

, עצמו בפני אחד כל אל הארבעה שיבאו ולא יחד מלכים חמשה לצאת טוב כי באומרם, להם

 – וזהו

 

ֹצַער -[ְצבֹוִים] ּוֶמֶל� ֶּבַלע ִהואְסֹדם ּוֶמֶל� ֲעֹמָרה ּוֶמֶל� ַאְדָמה ּוֶמֶל� (ְצֹבִיים) -ַוֵּיֵצא ֶמֶל� ח
  :ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִמְלָחָמה ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים

ֵאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל� ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל� ּגֹוִים ְוַאְמָרֶפל ֶמֶל� ִׁשְנָער ְוַאְריֹו� ֶמֶל� ֶאָּלָסר ַאְרָּבָעה  ט
  :ַהֲחִמָּׁשה-ְמָלִכים ֶאת

 

, האמת לפי הוא כן לא אך', כו ויערכו כי כנראה הארבעה על הבאים הם החמשה כי נראה והיה

, עליהם אולב היה ארבעה חפץ וכל ישעם כל להימתח כי .החמשה את מלכים ארבעה אם כי

 ירגישו לבל להימתח באו כן על כי, יובן בל סדום על אולב יד כלאחר בערמה שעשו אלא

 של ריבו לריב חפץ וכל ישעם כל כי להורות רצו לא מלכים השלשה ועל. אברם על תחבולתם

 .ממנו גדולים הם כי כבודם לפי אינו כי, כדרלעומר

 

  :ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו-ָּכל-ְרֻכׁש ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוֶאת-ָּכל-ַוִּיְקחּו ֶאת יא
  :יֵׁשב ִּבְסֹדםֲאִחי ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו ְוהּוא -ְרֻכׁשֹו ֶּבן-לֹוט ְוֶאת-ַוִּיְקחּו ֶאת יב

 

 כל את ויקחו ,פעמים שני ויקחו אומרו אל לב בשום והוא', כו ויקחו באומרו כוונתם והורו
 . אחת בבת הכל נאמר ולא ,'וכו לוט את ויקחו' וכו רכוש

 . פעמים שני וילכו אומרו וגם

 . מיותר שהוא בסדום יושב והוא אומרו ועוד

 צאת ענייןמ שיתגלגל מה על רק', כו ועמורה סדום על בעצם היה לא חפצם שכל למה אך

 כל את ויקחו אם כי, םיישב ולשבות שללם לשלול הערים תוך נכנסו לא כן על, לוט אחר אברם
. וילכו השדים בעמק חוצה במחניהם שהיה מה כל שהוא ,אכלם כל ואת ועמורה סדום רכוש

 למה לוט את ויקחו - חזרו כן על, לוט נלקח לא כי כוונתם עשו לא עדייןש בראות כך ואחר

 להצילו שיצא, שהוא, אברם אחי בן היותו על לקחוהו לכך כי כלומר ,אברם אחי בן שהוא

 .ויהרגוהו

 

 אותו לקחת נכנסו זה כל ועם, לעיר שחוץ החיל עם היה ולא ,בסדום יושב והוא הנה כי והראיה

 - לעיר חוץ הנמצא את אם כי לקחו לא מהשאר כי, זולתו ורכוש זולתו את ולא רכושו כל ואת

 .אברם אחי בן היותו דבר על רק הייתה לא כוונתם כל כי יורה זה אך, ואכלם רכושם
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ם ַוָּיבֹא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוהֵ  יג
  :ַאְבָרם-ַּבֲעֵלי ְבִרית

 אברם, עוג שאמר), יב מב רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, עוג שהוא הפליט אובב כן ועל

 . ויהרגוהו ויצא לוט אחיו שנשבה ישמע, הוא) קנאי פירוש( קוניון

 

ַוִּיְרֹּדף ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשלׁש ֵמאֹות -ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק ֶאת יד
  :ָּדן-ַעד

 לא ואם, כוונו אליו כי שיורה אחיו אם כי נשבה לא כי כלומר אחיו נשבה כי אברם כשמוע ולכן

 וישמע ענייןה שיעור או. אחריהם וירדוף' כו וירק כן על, אחריו מדלוק מהם יבצר לא אליהם יצא

 לא יצא לא אם גם כי יצא כן ועל, להצילו לשיצא אחיו להיותו היה שנשבה מה כי אברם והבין

 .יניחוהו

 

  :ָהָעם-ַהָּנִׁשים ְוֶאת-לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת-ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת-ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל טז
 נהפך הנה העם, אברם את בראות כי הוא, הרכוש כל את שהציל מה כי נוטה הדעת היה הנה

 הציל לבד אברם אם כי, כן היה לא כי אמר, הרכוש כל את והצילו אברם בעזרת הרודפים אל

 אחר צוליםימהנ העם היו כי באופן ,העם את הציל הכל ואחר לוט את וגם ,הרכוש כל את

 .אותו מהמצילים ולא הרכוש

 

-ִאּתֹו ֶאלַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר -ְּכָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת-ְסֹדם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת-ַוֵּיֵצא ֶמֶל� יז
  :ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל�

 ענייןב בינתיים יפסיק ולא, סדום מלך ויאמר זה פסוק אחר יסמוך מהראוי הנה '.כו מלך ויצא

 מרעים שהוא למה, סדום מלך כי, שלם למלך סדום מלך בין מה נא ראו יאמר אך. צדק מלכי

 שובו אחרי עתה אם כי, אויביו את להכות אוובב פניו להקביל אברם לקראת יצא לא, וחטאים
 שאמרו כמו שהוא 'וכו שוה עמק אל אם כי נתעורר לא עתה וגם'. וכו כדרלעומר את מהכות

 עמק אל וזהו עליהם והמליכוהו בימה לו ועשו האומות כל שהושוו) ט מב רבה בראשית( ל"ז
 פניו מקבילים האומות כל שראה במקום, סדום מלך יצאו שם כי ואמר, המלך עמק הוא שוה

 וגם, בפרטות טובה קבל אשר בלבד שהוא עם, עליהם כתוספת הוא גם נוסף, אותו ומנשאים

 .קניותיר םיבידי אז

 

   :ֶצֶדק ֶמֶל� ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון-ּוַמְלִּכי יח
 מהראוי ואדרבה ,עליון לאל כהן הואש עם ויין לחם הוציא שלם מלך שהוא למה צדק מלכי אך

 .דורון לו יביאו שהכל
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 ולא קרבנות מקריב עליון לאל כהן היותו על היו, בשר האכילו שלא מה כי כהן הואו יאמר או

 בביתם היה שלא הפנים לחם על הממונים ענייןוכ, כדת לא אשר הזבח מבשר כמאכילו יראה

 יומא( מהקדש שנהנים יחשדום בל בביתם מתבשמים היה שלא הקטורת ומפטמי, נקיה פת

 בימים כי, חשד היה לא ןייו בלחם כי, בשר ולא ויין לחם רק הוציא לא צדק מלכי כן), א לח

 ןייו לחם בזכות כי) שם( ל"רז שאמרו כמו, הפנים לחם או מנחות ולחמי ןיי נסכי היו לא ההם

 . לעתיד ונסכים הלחם שתי על בישרו לפניו שנתן

 '.וכו ויברכהו, עליון לאל כהן הואש ובמה. ויין לחם הוציא, מלך שהיה במה כי רמז עוד

 

  :ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאַמר ָּברּו� ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ יט
 ברוך ואמר, מתקיים והיה נברא החסד צד על העולם כי ידענו הנה כי והוא ,הביאור אל אוונב

 וגרמו, הארץ כל מלא כבודו והיה העולם ברא אל חסד דתישבמ, החסד בעל הוא לאל אברם

 גם מסתלק היה מעט ועוד. חסד שהוא אל דתיבמ שנברא עם, השביעי עד להסתלק העונות

 זכותך הספיק, עליון שהוא השביעי עד מסולק היותו שעם אתה ברוך ובכן. העולם ונאבד משם

 .מלברכך נמנע לא זה כל שעם

 

 העולם היה להימתח כי ,וארץ שמים בזכותו קונה להיות הוא, ברוך להיות אברם שזכה והטעם

 קנאם ואברם, וארץ שמים אבד העולם והיה משם גם מסתלק היה מעט ועוד, חנם חסד בתורת

 .חנם חסד תורת בלא מםיימק הוא כי, שלו וארץ שמים כאילו הטובים מעשיו בדמי

 

  :לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל-ִמֵּגן ָצֶרי� ְּבָיֶד� ַוִּיֶּתן-ֲאֶׁשרּוָברּו� ֵאל ֶעְליֹון  כ
 משפיע משם לא, שביעי ברקיע עליון היותו שעם עליון אל ברוך כי עמך עשה דהימ כנגד דהיומ

 דרכו כי והוא .בידך צריך מגן אשר וזהו, להושיעך לארץ למטה עדיך בא גם אם כי, עליך

 מלכי ואת כך ואחר להיתח השר את מכניע שבתו שממכון, המרום צבא על שיפקוד יתברך

, השמד לך לומר כך ואחר במרום המלכים שרי את להכניע כן עשה לא אך, האדמה על האדמה

 רחמים עוררת, רחוק היותו עם כי נמצא, בידך למטה ומסר מגן האדמה מלכי את גם אם כי

 .מתחת בארץ גם עמך היה יתברך הוא וגם, העליון רקיע עד

 

 לעבודה העולם ממשיך שהיה עצמו כבוד אל הנוגע על אברם ביד מסרם שלא עליון אל וברוך

 וזהו. עצמו כבוד מעל הצדיק כבוד על יותר שחש אברם כבוד על רק, יתברך עולמו ומאבד זרה

 להיותם צריך מגן אשר זה כל ועם, נמרוד ידי על שביעי רקיע עד מסתלק עליון היותו עם אשר

 .להרגו עתה ובאו האש לכבשן הפילוהו עתוייוס נמרוד כי. צריך

 לו ויתן שברכו אחר אדרבה הלא כי אמר, ברכו ממנו מעשר מתנת שקבל על כי נאמר ולבל
 .מכל מעשר
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 אל ידו שעל זכותו אם כי, גדולים מלכים ארבע שנצח גבורתו על ולא אברם ברוך כיוון עוד
 צריך מגן אשר עליון אל ברוך כי אברם עשאו לא והניצוח הגבורה אך. וארץ שמים קונה עליון

 .אתה ולא עשה הוא כי בידיך

 

  :ָל�-ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח-ַאְבָרם ֶּתן-ְסֹדם ֶאל-ַוּיֹאֶמר ֶמֶל� כא
 

 לוט על רק היה לא חפץ וכל ישעו כל כי הרכוש כל לו יתן אברם אולי סדום מלך חשב כה עד

 אם כי לעצמו לקחתו בדעתו היה לא אם אמר אז ,מכל מעשר לו ויתןש בראותו אך, אחיו בן

' כו סדום מלך ויאמר מכל מעשר לו ויתן שסמך וזהו .מכל מעשר ממנו נותן היה לא להחזירו
 .לך קח והרכוש' כו תן

 
  :ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 'ה-ֶמֶל� ְסֹדם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל כב
  :ַאְבָרם-ָל� ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאַּקח ִמָּכל-ַנַעל ְוִאם-ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו�-ִאם כג
ִּבְלָעַדי ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְּנָעִרים ְוֵחֶלק ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאִּתי ָעֵנר ֶאְׁשֹּכל ּוַמְמֵרא ֵהם ִיְקחּו  כד

 :ֶחְלָקם
 

 אם כי, לאומרו צריך אין, בביתו לו מאשר יקח לא שגם הוא ואם, יתירה אקח ואם של ו"וי הנה

 . ביתו מהון וחומר קל יקח לא ובקשתו בחרבו שלקח הרכוש

 . האנשים לי תן אמר ולא הנפש לי תן אומרו אל לב נשית לזה אך

, אבותיהם ערלות גזרו ושהם הבנים את אברם ריישג) מג רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה אך

 תן וזהו, בחרן עשו אשר הנפש ואת א"כד, מעמי רתייוג עשית אשר הנפש לי תן יאמר ובזה
 ועל. בעצם כנפש קניתם לא כי לך קח והרכוש, ילדם כאילו קנאם כי כבר היו שלו כאילו לי

  :השיב שתיהן

  -  הנפש על

  :ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 'ה-ֶמֶל� ְסֹדם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל כב
  :ַאְבָרם-ָל� ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאַּקח ִמָּכל-ַנַעל ְוִאם-ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו�-ִאם כג

 

 הוא לך אשר מכל אקח ואם, השבועה ובכלל. לי תן שאמרת, אתן מהם שרוך ועד מחוט

 החושב אתה - תאמר שלא ה' חילול על רק, לעצמי הצלתי הלא כי שלי שאינו על לא ,הרכוש

 .אברם את העשרתי אני - תאמר בו זכיתי שלא
 

ִּבְלָעַדי ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְּנָעִרים ְוֵחֶלק ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאִּתי ָעֵנר ֶאְׁשֹּכל ּוַמְמֵרא ֵהם ִיְקחּו  כד
 :ֶחְלָקם
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, ה' קדוש מפני ממנו אכלתי שלא לך לתתו כדי הרכוש הוא ממני מופרש כלומר בלעדי ואמר

 אברהם של הדין מן כי על והוא לכהן שנתן המעשר רק במלת מיעט 'כו רק בלעדי אומרו וזהו

 .היה

 

  וט פרק
ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָל� -ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל-ֶאל 'ה-ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר א

  :ְׂשָכְר� ַהְרֵּבה ְמֹאד
  :דעות שלש) ה מד שם( ל"רז בדברי הנה

 לו אמר כן על, עליו ויענש כשר אדם היה המומתים בתוך שמא מהרהר אברם שהיה אחת

  '.כו תירא אל הוא ברוך הקדוש

 הוא ברוך הקדוש לו אמר, הדם גואלי עליו יקומו פן ירא אברם שהיה שהוא אחרת דעת ויש

  '.וכו אברם תירא אל

 אל הוא ברוך הקדוש לו אמר, ההוא צחוןיבנ זכותו אכל שמא מהרהר שהיה אחרת דעת ויש
  '.וכו תירא

 

  :תורה כיוונה הדעות שלשת מעמד כי ויתכן

  ,אברם תירא אל אמר האחד ועל
  ,לך מגן אנכי אמר השני ועל
 .מאד הרבה שכרך אמר השלישי ועל

 
 . מיותרת מלה שהיא לאמר אומרו אל לב לשום ראוי והנה

 אלא מכולן קשה ואין, נבואה של הן לשונות עשר) ז מד( רבה בראשיתב ל"רז אמרו הנה אמנם

 וראוי. אברם התנבא ובשתיהן, לי הוגד קשה חזות א"כד וחזון', וכו האיש דבר א"כד דבור
 אברהם של סיבתו ללמד יהיה אך. קושי בלשונות שהתנבא אברהם של יתרונו מה לב לשים

, לומר .לאמר יאמר ובזה. 'כו אברהם תירא אל, זאת בטובתו הסכימו הדין כחות שאפילו אבינו

 קושי שהם ומחזה שדבר .לאמר זכה קושי של כחות שבשני, אברהם זכה האלה הדברים אחר

 '.וכו אברם תירא אל שהוא חיבה לשון שהוא אמירה בחינת לאמר שימשו
 

  :ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר-ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵל� ֲעִריִרי ּוֶבן-ִּתֶּתן-ַמה 'הַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני  ב
  :ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן ג
  :ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי� הּוא ִייָרֶׁש�-ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרְׁש� ֶזה ִּכי 'ה-ְוִהֵּנה ְדַבר ד
ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם ַוּיֹאֶמר -ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם-ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט ה

  :לֹו ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע�
  :ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה 'בהְוֶהֱאִמן  ו
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 הזכיר מבלי ה' בו הדובר אל סתם ענה ולא, ה' אדני אלו תוארים שני אומרו אל לב לשים ראוי

 . תוארים

  .לי תתן מה לעושהו מעשה יאמר היתכן ועוד
, ערירי ילך ואיך גדול לגוי ואעשך אליו יתברך מאמרו שכח והאם ,ערירי הולך ואנכי אומרו ועוד

 . חלילה ההיא בהבטחה מסתפק היה או

  .ביתי משק בן קראו למה ,ביתי משק ובן אומרו ועוד
 . ושמו עירו שם הזכיר ולמה

 ויאמר נאמר למה מדבר עודנו שאברהם אחר כי ',כו לי הן אברם ויאמר שנית אומרו ועוד

 . דבריו בתוך שנית פעם

 . הוא ערירי הולך אנכי אומרו בכלל כי ',וכו לי הן אומרו ועוד

 שהוא, היה' כו הוא ביתי משק ובן אומרו בכלל הנה ,אותי יורש ביתי בן והנה אומרו וגם

 . יורשו

 . בית לבן משק בןמ תוארו שינה למה וגם

 כלפי כבוד יותר שהיה, זרע לי אין הן אמר ולא ,זרע נתת לא לי הן אומרו לשון עניין ומה

 . מעלה

 . לכך הבנים עיקר ואין, מהירושה עיקר עושה שנראה ,אותי יורש ביתי בן אומרו ועוד

 . דבר והנה ולא, ה' אליו ויאמר לומר לו והיה ,ה' דבר והנה אומרו ועוד

 . ירשך הוא ממעיך יצא אשר ויאמר יקצר להימתח או ',כו יצא אשר אם כי ואמר כפל למה וגם

 החוצה אהלו מתוך שהוציאו כפשוטו הוא שאם, הוציאו למה ,החוצה אותו ויוצא אומרו ועוד

 ולמה, ככוכבים יהיו זרעך לומר יכול היה הכוכבים אברם שיראה מבלי הלא הכוכבים שיראה

  .זרעך יהיה כה כך אחר ולומר, אותם לספור יוכל ושלא, בהם להביט הצריכו
 למעלה שהעמידו אלא הוציאו לעולם מחוץ וכי ,החוצה אותו ויוצא אמרו) יד שם( ל"רז והנה

 . למטה מלמעלה אלא הבטה ואין, כוכבא דרוך ברגלך דסנדלך עד לו ואמר הרקיע מכיפת
 

 האהל מתוך שהוציאו הפשט והניחו, הוציאו לעולם מחוץ כי לומר ראו מה לדעת ראוי והנה

 כאומרו למטה מלמעלה שהיא הבטה לשון על הוא ואם', כו וספור הבט לו לומר הכוכבים לראות

, למעלה מלמטה הבטה מצינו אדרבא כי הוא כן לא הלא כי קשה זה גם והלא', כו הבטה אין

 אחרי והביטו פסוק וכן, נס על הנחש והיה' כו הנחשת נחש אל והביט) י כא במדבר( א"כד

 ואומרים[ צוארו על מביטין שהיו) ו נא רבה שמות, ג"ה ג"פ בכורים ירושלמי( ל"רז ואמרו, משה

 ]. משלנו ושותה שאוכל מפני, הם עבים כמה ראו
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 דור לך אין ,זרעך יהיה כה) ז מט רבה בראשית( ל"ז מאמרם אל לב נשים דרכנו פי ועל

. הצדיקים נזכרו והיכן בוייר אם כי בכתוב נזכר אין והלא, יהיה כמנין צדיקים שלשים בו שאין

 , ה'ב שהאמין לאברהם טובה להחזיק יש האם, בה' והאמין אומרו ועוד

 כי פשוט זה גם, ה'ל צדקה חשבה שאברהם הוא ואם .צדקה לו ויחשבה שאומר אלא עוד ולא

 .וישלם הקדימו מי

 

 בעולם השורה שכינה היא אדנות שם הוא הזה העולם אל חסייהמת השם כי ידוע הנה אמנם

 . הבא העולם אל חסייהמת הוא - אלוהים בנקודות גם ומה - ויהוהה שם אך, הזה

 

  :ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר-ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵל� ֲעִריִרי ּוֶבן-ִּתֶּתן-ַמה 'הַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני  ב
  :בחינות שתי הן הנה אברם אמר ונבוא אל העניין.

 , י"אדנ והיא הזה עולם אל חסתייהמת אחת
 .אלוהים בנקודת ה"יהו וזה הבא העולם אל והשנית

 העולם של על או הוא הזה העולם טובת על אם ידעתי לא ,מאד הרבה שכרך זה מאמרך והנה

 שם שלם אושר ואין, ערירי מהעולם הולך ואנכי לי תתן מה, הבא העולם של הוא אם. הבא

 .הזה מהעולם ערירי להולך

 

 ל"רז אמרו ואליעזר, בן במקום לו עולה הגון תלמיד הזה בעולם המניח הלא כי תאמר ושמא

 ביתי משק בן הוא אשר כי לי והוש איננו זה, לאחרים מתורתו ומשקה דולה שהיה) ב כח יומא(

, טעמים שני ענייןוה '.וכו דמשק הוא כי והטעם, לי עולה אינו מדרשו לבית מתורתו שמשקה

 מעמי אבותינו זרע הובדלו בזה הנה כי והוא. אליעזר באומרו ואחד דמשק באומרו אחד

 ארץ אחר חסיםיימת הם לארץ בחוצה בהיותם אפילו ישראל הם האבות זרע כי, הארצות

 עליהם יאמר תמיד שישראל' כו ובבל רהב אזכיר) פז תהלים( פסוק על אצלנו ככתוב, ישראל

 נפשך שורש לאברהם הוא ברוך הקדוש לו שאמר' כו מארצך לך לך על כתבנו וכן, בציון יולד זה

 ישראל בארץ בהיותם שאפילו האומות זרע כן שאין מה. לשורשך לעצמך לך. ישראל בארץ

 . לארץ חוצה שכנגד מהחיצונים נפשותם שורש כי, לארץ חוצה אחר חסיםיימת

 

 שורש כי, דמשק אחר חסיימת, ישראל בארץ עמי שהוא שגם ,דמשק הוא הנה יאמר זה והנה

 למניח חסייאת איך כן ואם. הקדושה אחדות שהוא ישראל ארץ כנגד שלמעלה ממה לא נפשו

 . צוניםימהח רק נפשי משורש ואינו, מקומי ממלא

, החרשתי - אחריו לזרעו ממנו נמשכת וכשרותו תורתו הייתה אילו כי והיא שנית טענה ועוד

 רבי פרקיב ל"רזמ שידענו במה והוא. אתו לזרעו ולא לבדו הוא כלומר, אליעזר רק אינו אך

 בעצמם הם רק כלל אחריהם לזרעם נמשך לא בחרן עשו אשר הנפש כל כי) כט פרק( אליעזר

 .בלבד
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 אמר כי, גדול לגוי ואעשך יתברך מאמרו זכר ולא, ערירי הולך אומרו אל טעם נתן דבריו ובכלל

 .כמדובר אליעזר דמשק היותו על בזה דעתו נתקררה שלא אלא, םיייתק התלמיד על אולי

 

  :ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי-ְוִהֵּנה ֶבןַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע  ג
 העולם טוב על הוא ואם. הבא עולם טוב על הוא מאוד הרבה שכרך אומרך אם הוא זה והנה

 '.כו לי הן אמר זה על, הזה
 בה נאמר כן ועל, עצמה בפני אמירה ממנה עשה, הקודמת אל זו אמירה בין הפרש ולהיות

 מי לו היות דבר על שהוא, הזה עולם טוב על וזה הבא העולם טוב על זה כי, שנית פעם ויאמר

 אמרה הזה עולם דבר ועל. התחיל בו, הבא עולם ענייןמ עיקר עושה ולהיות. ממונו רשייש

 קרא, ידבר הבא העולם טוב שעל ולמעלה. הקודם אל והוישת לא כי, עצמה ובפני באחרונה

 ופה. הבא לעולם לו מהנה מתורתו משקה תלמיד להיותו פן חש כי שהוא משק בן עבדו את

 .ביתי בן אמר ממנו רשייש מי שיהיה הזה העולם טוב על שידבר
 

 עניין הכתובו
 רוח נחת לי שיהיה אפילו, פנים בשום זרע נתת לא לי הן כי, לי אין זה גם הזה טוב על אם

 שאני חטאת עלי תשת נא אל לומר ,לי הן באומרו והחל. ראוי אין מזה שליותר גם, ליורשני

 שהמזל לי להיות כלומר לי הן הלא כי ,ביתי בן על גדול לגוי ואעשך באמור הבטחתך מפרש

 היה ואם, כה עד נתת לא כי לזה עיימס וגם. יחיד בשביל מזל שודד ואינך, אוליד שלא בנייימח

 . הטובה איחרת לא לי לתת דעתך

 שתי שהן) תשסח רמז בלק פרשת במדבר ילקוט( ל"רזמ ידוע כי, הן באומרו כיוון יתכן וגם

 מפאת הולדה לי שאין זוג בת לי אין כאילו, לי יש הן כאותיות כלומר, זוג בן להם שאין אותיות

 תורה הנה מלת כי והוא' כו והנה. כה עד זרע נתת לא נגדו מאתך מתנה וגם. מולדתי כוכב

 ביתי בןש הוא כבר מוכן כדבר הרי כי, עדיין זמן יש כי תאמר אל כלומר, כבר מזומן דבר על

 .סילוקי קרוב כי כלומר ,אותי יורש

 

  :ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי� הּוא ִייָרֶׁש�-ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרְׁש� ֶזה ִּכי 'ה-ְוִהֵּנה ְדַבר ד
 עשה יד שכלאחר אלא, החל ובו הבא עולם אל מהנוגע עיקר עשה אברהם כי כתבנו הנה

 העולם מבחינת יתברך שהוא שכן כל הלא כי יקשה והלא. הזה העולם בחינת אל אחרת אמירה

 הוא הנכסים ירושת כאילו 'וכו זה ירשך לא תהיה תשובתו שכל ולא, עיקר לעשות לו היה הבא

 דסליק מאי אל להשיב בא יתברך הוא כי, לומר', כו ה' ויאמר אמר ולא 'כו והנה אמר לזה. עיקר

, תורה שאמרה ה' דבר והנה אומרו וזהו, הראשונה אל כך ואחר, השניה אל כך ואחר, מיניה

 שהתחיל אלא אינו כי', וכו זה ירשך לא אמר הזה העולם מטוב עיקר יתברך עשותו על לא

 הוא וגם. הסמוך והנה אל תשובה מזומנת כלומר והנה אומרו וזהו, סמוך שהוא מה על לדבר

 אליו אומרו וזהו, אברם שהזכיר לא אם עליה להשיב הממון ירושת עניין מחשיב היה לא יתברך
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 ואמר. זה עניין מחשיב יתברך שהוא לא, דברו על להשיב ה' הזכירו לאמר אליו שלהיות, לאמר

, רועיו כמאמר לוט יהיה אך זה יהיה לא כי לבך על יהיה ולא. הנזכר אליעזר הוא זה ירשך לא

 '.כו ממעיך יצא אשר אם כי
 

 הרקיע מכיפת למעלה שהעלהו) יד מד רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו 'כו דבר והנה ,יאמר או

 אותו וממציאים שמזמינים דבר על הוא הנה לשון טבע כי שידענו במה והוא '.כו הבט ויאמר

 על אברהם עודנו 'כו זה ירשך לא תיבות עשרה עמו שדבר ראינו הנה כי ענייןוה. כעת מיד

 עמו לדבר וחזר, ל"ז שאמרו כמו הרקיע מכיפת למעלה החוצה הוציאו כך ואחר, מתחת הארץ

' כו זה ירשך לא מאומרו שם לו ידבר הכל את וגם, מיד העלהו לא ולמה '.וכו נא הבט ואמר
 מה אמר לזה. השמים על וחציו הארץ על חציו ידבר ולא, אחד עניין שהכל כיון 'כו נא הבט

 הוא הלא, החוצה אותו הוציא עד זה גם לדבר המתין ולא, מיד אליו ה' דבר והנה כי שתראה

 צריך היה לא הירושה דבר על רק הדבר היה לא אם כי להורות 'כו זה ירשך לא לאמר להיות

 הוציא למען היה אך, זה דבר לפניו הוא כאין כי, כוכבא ולדרוך הרקיע מכיפת למעלה להוציאו

 שהוא ,ה' דבר והנהש מה אומרו וזהו. ד"בס הכתוב בביאור אויב כאשר ככוכבים צדיקים ממנו

 .זה יירשך לא לו לאמר כדי הוא, השמימה אותו העלות טרם מיד מזומן
 

ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם ַוּיֹאֶמר -ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם-ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט ה
  :לֹו ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע�

 גדולת לו לאמר העולמות כל על עליון ונתנו זיככו כי שהוא, הבט לומר הוא 'כו אותו ויוצא אך

 .ד"בס אויב כאשר ירושה מציאות אל טפל דבר שהוא, עליונין קדישי בניו

  :דרכים משני באחד והוא

 שהיה חשב כי שהוא - 'וכו לי הן אומרו על להשיב בא מניה דסליק מה על שהשיב אחר כי אחד

 זרע כה עד לו מלתת איחר כן שעל, יחיד בשביל אותו שודד יתברך הוא היה ושלא המזל תחת

 דרוך לו ואמר הרקיע מכיפת למעלה שהעלהו ל"ז כמאמרם שהוא ,החוצה אותו ויוצא לכן -

 .בך למשול מזלך כוכב ישלוט שלא כוכבא

 

 על הלא כי, תחוש אל, הזרע אמהר שלא תראה שמא או, הדבר מאריך אני למה תאמר ושמא

 למען היה אך, המזל על שתמשול מלמטה לך אמרתי ולא, הרקיע מכיפת למעלה העליתיך כן

 בהזכיר והוא .זרעך יהיה כה הלא כי, ממך להוציא חפץ אני אשר והזרע, לפני חיבתך הודיעך

 ומצדיקי כאומרו לכוכבים הצדיקים נמשלו למה שאמרו) יג א( רבה דבריםה באלה ל"ז מאמרם

, החמה ובושה הלבנה וחפרה שנאמר בושה להם יש ולבנה שחמה אלא', כו ככוכבים הרבים

 . לעולם בושה להם אין כוכבים אבל
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 בושה להם שאין ככוכבים כלומר, כה הלא כי, תחוש אל יתמהמה אם אמר .העניין אל ונבוא

 בראשיתב ל"ז שאמרו כמו. גדולה ובטהרה זקנה בעת שיצאו צריך כן ועל ,זרעך יהיה לעולם

 .דמו ונקשר דמו ונצרר ותוותא ובוטלה יצרו שביטל עד יצחק את אברם הוליד שלא) ב מו( רבה

 הוא, מתחת הארץ על לך אמרתי ולא המזל על לדרוך העליתיך הנה, ואמר שבישרו יהיה או

 .המזל על שולטים הרקיע מכיפת למעלה שאיכותן זרעך יהיה כה כי להודיעך

 

  :ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה 'בהְוֶהֱאִמן  ו
 גם ומה, מזרעו הצדיקים יחסרו שלא שהבטיחו מה כי והוא ',כו ה'ב והאמין אומרו יצדק ובזה

 בידי הכל כי בבחירה תלוי זה הלא כי, זו הבטחה תחשב זר כמו הלא, דור בכל שהוא ל"רזל

 הוא כי ,בה' האמין זה כל שעם אלא. זו הבטחה תצדק איך כן ואם, שמים מיראת חוץ שמים

 יתברך הוא לו ויחשבה כן ועל, יתברך דתויכמ שלא היות עם הבטחתו םיייק איך ידע יתברך

 .הבחירה ניגוד אל חש ולא שהאמין צדקה

 

 הוא הדין שורת לפי לא כי צדקה יתברך לו אברהם ויחשבה יאמר, אברהם אל יחזור ואם

 .צדקה בתורת זרעו קיום מפני כך שיעשה לא אם, הבחירה פשיותוח מטעם בכך להבטיח

 

 

 [ברית בין הבתרים]
  :ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה-ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל� ֶאת 'הַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני   ז
  : ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה 'הַוּיֹאַמר ֲאֹדָני  ח
  :ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזלַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז  ט
  :ַהִּצֹּפר לֹא ָבָתר-ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו ְוֶאת-ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר ֹאָתם ַּבָּתֶו� ַוִּיֵּתן ִאיׁש-ָּכל-לֹו ֶאת-ַוִּיַּקח י

  :ַהְּפָגִרים ַוַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם-ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל יא
  :ַאְבָרם ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו-ֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעלַוְיִהי ַהּׁשֶ  יב
ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע� ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות -ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי יג

  :ָׁשָנה
  :ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול-ר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵריַהּגֹוי ֲאׁשֶ -ְוַגם ֶאת יד
  :ֲאֹבֶתי� ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה-ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל טו
 :ֵהָּנה-ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד-ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹא טז
  :ַוֲעָלָטה ָהָיה ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלהַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה  יז
 

 הוציאו הטבה הייתה, הארץ את לו נותן היה שלא עם הלא כי ,לב לשים ראוי '.כו אליו ויאמר

 . הארץ בנחלת הדבר תולה ולמה, כשדים מאור אותו
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 אדע במה ששואל יתברך בו האמנתו היא זו וכי ',כו אדע במה מאברהם שאלה זו מה ועוד
 קצף לא כי מאד קשה והוא, למצרים בניו גלו כן שעל אומרים) א לב נדרים( ל"רזמ יש והנה '.כו

  '.וכו לי קחה בנחת השיבו אם כי, ה' עליו

 זה מקום בזולת גם, ברית עמו שכרת על ואם, ירשנה כי אליו הודיע 'כו עגלה בקחתו איך ועוד

 . הארץ על ברית עמו כרת

 . זה כל הוצרך ולמה, ברית לכרות יכול היה הללו םייח הבעלי בתר מבלי הלא כי ועוד

 . לקחה למה בתר לאש הצפור את ועוד

 . אברם בהם ושנשב, הפגרים על העיט שירד הודיענו למה ועוד

 . הזמן הודיענו למה ,לבא השמש ויהי אומרו ועוד

 גליות ארבע שהם) כ מד רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה כי ',כו חשכה והנה אומרו ועוד

 ישראל של פניהם שהחשיך מדי זו חשיכה', כו ותקיפא ואמתני א"כמד בבל זו אימה, לו שהראה

 נופלת, ישראל אלוהיב חלק לכם שאין השור קרן על כתבו אומרים שהיו יון זו גדולה, בצומות

 לבניו שיבחר הוא ברוך הקדוש לו שאמר) כב מד רבה בראשית( ל"ז ואמרו. אדום זו עליו

 לתנור יותומלכ הארבע בין הפסיק למה קשה זה ולפי'. כו עשן תנור שהוא גיהינום או יותוגל

 '. וכו תדע ידוע באומרו, מצרים בגלות, עשן

  .תדע ידוע אומרו כפל מהו ועוד
 . ועשר םיימאת רק היו ולא, שנה מאות ארבע נוייוהע העבדות שימי יאמר איך ועוד

  '.כו ועבדום רבים בלשון וצאתו זרעך יהיה גר יחיד בלשון החילו ועוד

, עבודיהש לנחמת זה ואמר מצרים את שינצלו הוא אם, גדול ברכוש יצאו כן ואחרי אומרו ועוד

 כדי נוייוע עבדות איש יסבול והאם, שנה מאות ארבע ישתעבדו מעות וחור שבשביל היתכן

 . בהון עינוי מכל החירות הוא טוב והלא, באחרונה מעות לו שיתנו

 אשר שני ודור ראשון דור ינוחמו ובמה, ממצרים היוצאים שלשים בני לקחו ההון כי ועוד

 . נהנו ולא נשתעבדו

 אלא עוד ולא, כסף בצע על ישראל בכורו בנו את שיגלה, יתברך לו וזהב כסף יחסר האם ועוד

 . יתברך לפניו הבל והמה, וכסף מזהב עיקר כעושה גדול רכוש שיקראנו

 . אבותיו אל אושיב פה הודיעו למה ועוד

 עשן תנור כשראה היה ועלטה באה שהשמש הודיענו למה ',כו באה השמש ויהי אומרו ועוד
 '. כו

 .מיותר הוא ההוא ביום אומרו כי ',כו כרת ההוא ביום אומרו ועוד

 

 

 

  :ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה-ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל� ֶאת 'הַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני   ז
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 כי, הראשונה הפעם הייתה זאת כי הארץ בירושת לבו להחזיק יתברך הוא רצה הנה אמנם

 לזרעך ויאמר אברם אל ה' וירא' וכו בארץ אברם ויעבור למעלה הכתוב למאמר קדם זה עניין
 עד מאז כי, שבעים בן היה הבתרים בין של זו ובמראה, שנה ושבעים חמש בן היה אז כי ',וכו

 '. כו שנה מאות וארבע שנה בשלשים ויהי נאמר כן שעל, שנה שלשים היו יצחק שנולד

 הוא האש לכבשן אברהם את נמרוד כשהשליך כי) א קיח פסחים( ל"רזמ ידענו הנה כי, והוא

 הוא שהצילו עד יתברך הוא הניחם ולא, גבריאל וכן אצילנו אני ואמר מיכאל בא ,כשדים אור

, כך לך עשיתי ולמה. מלאך ולא בעצמי אני, הוצאתיך אשר ה' אני יאמר ובזה. בעצמו יתברך

. הוא ברוך הקדוש זולת מלאך שום שליטת עליה שאין הזאת הארץ את לך לתת שרצוני למה

 .לי המיוחדת ארץ לך שאתן תבטח לכן, בעצמי הוצאתיך אשר ה' אני הכתוב ושיעור

 

 אברהם ישוב המתים תייבתח איך, אברהם את להראות הוא ברוך הקדוש רצה כי יאמר או

, ואפר עפר ואנכי פסוק על) כג מט רבה בראשית( ל"ז מאמרם בהזכיר והוא. הארץ את רשייו

 את שהשוה הנה, עפר תיייה לא אמרפל הרגני אילו, אפר תיייה לא נמרוד שרפני אילו שהוא

 תתמה אל. הייהתח אחר שהוא, הארץ את לתת נדרתי עצמך את הלא יאמר ובזה. זו עם זו

. יכלך שלא העפר מן ממניעתי, ישרפך שלא האש מן מניעתי היא גדולה כי, מהעפר הייהתח על

 לך לתת תבטח ובזה, תיךייהח אפר מהיותך כאילו כשדים מאור הוצאתיך אשר ה' אני והנה
 וזהו. עפר מהיות יקימך, בטבע שלא אפר מהיותך מךיישק מי כי. בעצמך לך הזאת הארץ את

 .הייהתח אחר רק זה ואין לעצמו לו שהוא לך לתת אומר

 

  :ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה 'הַוּיֹאַמר ֲאֹדָני  ח
 קיומה ימשך לזרעי אותה תןיכשת אם הנה, לומר ,אירשנה כי אדע במה ואמר השיב זה ועל

 באורך בחירתם ברוע יאבדו לא וביני שביני אדע במה אך, בזה אהיה מובטח הייהתח אחר עד

 ענייןב לו שנרמזו בגליות גם ומה. מהעולם מציאותם שתפסק באופן, יםיהגו בין גם ומה, הזמן

 .אירשנה ולא להם גם לי גם, הייהתח עניין ויבטל למעלה כמדובר המלכים

 

  :ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזלַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי  ט
ה וז), כג מד רבה בראשית( ל"ז מאמרם והוא ',וכו עגלה לי קחה כי תירא אל לו אמר כן על

 שונם:ל

 . ובלשאצר מרודך אויל נבוכדנצר - שלשה שמעמדת בבל זו משולשת עגלה

 . ואחשורוש ודריוש כורש - שלשה שמעמדת מדי זו משולשת ועז

 '. כו יון זו משולש ואיל

 . הרביעי זו וגוזל ותור

 

  :ַהִּצֹּפר לֹא ָבָתר-ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו ְוֶאת-ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר ֹאָתם ַּבָּתֶו� ַוִּיֵּתן ִאיׁש-ָּכל-לֹו ֶאת-ַוִּיַּקח י
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 כמאמרם, יכלו לא כי בתר לא הצפור ואת. יתבתרו יותומלכ הארבע שכל יתברך הוא לו והראה

 .כלים אינן והם ,כלים צייח - בם אכלה צייח) א ט סוטה( ל"ז

 

  :ַהְּפָגִרים ַוַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם-ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל יא
 אמר לזה. מהם לינצל ובקשה תפלה נצטרך ולא יותוהמלכ לבטל היה טוב הלא תאמר ושמא

 הם הפגרים על, דוד הוא 'וכו העיט וירד) עו רמז ילקוט( ל"ז מאמרם והוא ',וכו העיט וירד

 שהוא אברהם והשיבו, האומות כל לכלות דוד רצה כי ופירושו .אברם אותם וישב, יותוהמלכ

 ויתכן. בדמים אומלב דוד את ה' מנע כן ועל, גיהינום במקום יותוהמלכ את לבניו שבירר במה

 וזה. במקומו אצלנו כמפורש' וכו ואשיגם אויבי ארדוף) לח יח תהלים( באומרו דוד מאמר הוא

 שהם הנזכרים בפגרים הרמוזים הם הפגרים על, דוד הוא העיט וירד הכתוב עניין יהיה

 .המלכיות

 

  :ַאְבָרם ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו-ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל יב
 השמש ויהי כי הוא. דוד הוא העיט ביד מליפול הפגרים את אברם אותם וישב שאמרתי ומה
', וכו תנור הוא גיהינום ואת', וכו אימה הם, יותוהמלכ את יתברך הוא לפניו שם כי 'וכו אולב

 ישעבדו איך יכלם שאם, דוד ביד השם נתנם שלא סיבה היה כן ידי שעל, יותובמלכ אברם ובחר

 .םיבידי ימנעו כאילו בזה נמצא, ישראל את

 

 לנשף חסייהמת הגדול הדין זמן שהוא, העתיד זמן טרם אחד, זמנים שני יש הנה כי ענייןוה

 הוא, הדין ברוגז היום יחשך שטרם מי אשרי והנה .יום בעוד הוא ההוא הזמן ועד. יום וערב

 אשמותם נשארו, יותומלכ שעבוד אין ואם, יותומלכ שעבוד ידי על רק זה ואין, מפשעיו נקי

 ויהי הכתוב מאמר וזהו. העתיד גיהינוםב לידון ההוא הדין עד, שכמם על בשמלותם צרורות
 נפלה נבואה של ותרדמה אז, הגדול דין של היום סוף קודם, יחשיך טרם אל רמז ,לבא השמש

 ויצטרכו יחשך טרם, להם טוב שזה, שיברור יותומלכ הארבע שהם' וכו אימה והנה. אברם על

 גיהינום אז כי נרמז, השמש ביאת ובהזכירו. השמש בא אחר שהוא העתיד גיהינוםב לדון

 תנור הוא גיהינום ועיקר, מצרים חשך על) ב יד רבה שמות( ל"ז שאמרו כמו ,חשך הנקרא
 ביאורו אויב כאשר' וכו ידוע באומרו דעתו שהפיס מה ידי על כן ויהי. שיברור כדי ,'כו עשן

 .ד"בס

 

 את שבירר מה ידי על לפניו שהעביר גיהינוםה כי, נמשך הבירור ידי על כי, כן אחרי ואמר

 רמז, היה ועלטה באה השמש ויהי) יז לקמן( באומרו שרמז וזהו. במשעבדים ישלוט, השעבוד

 העתיד גיהינום הוא עשן תנור והנה אז, באה הדין ועלטת השמש בא שכבר ההוא בזמן אז כי

 .השעבוד לבניו בירר כי, ישראל על ולא האומות הם האלה הגזרים בין יהיה, לפניו עבר אשר
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ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע� ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות -ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי יג
  :ָׁשָנה
 זה כי הוא הלא, גיהינום להוראת יותוהמלכ הוראת בין ',כו תדע ידוע באומרו שהפסיק ומה

 ותבטל בטוב יבחרו אפשר כי. הבחירה פשוח דבר על, העתיד הרע החליט לבלתי יתברך דרכו

 הידיעה שאין גם כי, במעשיהם מוכרחים יהיו ,העתידה הצרה עניין רק יזכיר לא ואילו. הרעה

 יותוגל ארבעה לפניך שם הנני יתברך הוא לו אמר כן על. אצלנו כמפורש מכריח הדבור, מכרעת

 משעבודיהם חירות להם יהיה אפשר כי, בימחו אינו זה שעבוד גם הנה לו ואמר, בם שתבחר' כו

 לזכות הוא ברוך הקדוש רצה כי, מצרים גלות בטעם אצלנו כתוב הנה כי ,והוא. בחירתם בטוב

 לינתן אשר. יותומלכ משעבוד חירות להם יהיה ידה על אשר, התורה להם לתת ישראל את

 זכו כן ידי שעל - במקומו הארכנו כאשר - זוהמתן שתפסק לא אם, אפשר היה לא לישראל

 . בסיני תורה יתברך מפיו לשמוע בהקיץ בפנים פנים נבאילה ישראל

 

) ד כח רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, דור באלף לא אם ליפסק כח היה לא נחש זוהמת והנה

 ההיא הזוהמא חלאת להתם, מחשבות חשב יתברך שהוא אלא. תורה זו - דור לאלף והיצ דבר

 כמצרף, במצרים הברזל רבכּו כך ואחר, יעקב וגירות וגירותו יצחק לידת אופן ידי על, דורות ו"בכ

 ותמרק נכנעה כי, היה וכן. תולדות פרשת כמפורש, מכסף גיםיס הגו עד הכור בתוך כסף

 בימי ומתו פירשו הזוהמה סיגי היה ואשר ,ממצרים יצא צרוף כסף והיה נטהר וכאשר, הזוהמא

 אלפים מחמש או מאות מחמש או מחמשים דאמר למאן או מחמשה אחד רק יצאו ולא, החשך

 גדר עד זוהמתן הותכה כי, עצום וריווח גדולה מעלה קנו והיוצאים). רכז רמז בשלח ילקוט(

 ככתוב, תורה יתברך מפיו לשמוע ויוכנו, לגמרי זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו ימים שבמעט

 .מצרים לגלות טעם שהוא ואמרנו, שמות פרשת אצלנו

 

 יבצר לא והנה ראה, יותוגל ארבע אברם את יתברך בהראותו כי והוא .העניין אל ונבוא

 אמר כן על. יגלו ולמה בטוב יבחרו אם יודע ומי, יותוהמלכ גזרת בהחליט אברם לב מהתחמץ

 הנה כי, יגלו שלא אפשר כי תדע כן גם ,יותוהגל עניין מודיעך אני כאשר לומר ',כו תדע ידוע לו

, יצחק בימי שהוא ,יחיד בלשון נזכרין מועטין שזרעך בעוד כי והוא', כו יהיה גר כי כן גם תדע

 בארץ שהוא, להם לא בארץ גרות אם כי שעבוד לא אך גרות לו שיהיה, יהיה גר יעקב ימי ורוב

, במצרים אז שהוא אותם וענו ועבדום אז, ריבוי לכלל בהגיעם אך. להם איננה עדייןש ישראל

 .שנה מאות ארבע הוא והשעבוד הגרות ובין
 

 .ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול-ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי-ְוַגם ֶאת יד
 ברכוש יצאו כן ואחרי הנה כי הוא הלא שאשעבדם וטעם .אנכי דן כי ילקו' כו הגוי את וגם

 להם ויהיה, תורה לקבל בו שיוכנו, השעבוד ידי על הנחש זוהמת סילוק שהוא, גדול וריווח גדול

 בארבע להשתעבד יצטרכו שלא שאפשר באופן, יותומלכ משעבוד חירות הלוחות על חרות

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 175       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 יהיה כי, תמיד יהיה ואמת שלום ורק יקלקלו שלא ואפשר, בידם פשיתוח הבחירה כי, יותומלכ

 תאונה שלא בודאי שהוא מה אך. בספק הוא יותוהמלכ עניין כי באופן, יותוהמלכ מן חירות להם

 - כי, בימיך הוא, רעה

 

  :ֲאֹבֶתי� ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה-ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל טו
  – הנה כי, במצרים הברזל כור בתוך יאבדו שמא תירא אל וגם

 

 :ֵהָּנה-ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד-ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹאְודֹור ְרִביִעי  טז
 היא לבניך לא כן ועל ,הוא ישראל בארץ והוא - להם לא בארץ זרעך יהיה גר שאמרתי ומה

 .רביעי דור עד
 

 תרח שיעשה נתבשר בשלום אבותיך אל תבוא שאמרו) יח לח רבה בראשית( ל"ז ולמאמרם

 ארבע שיגלו שאמרתי מה, יאמר. תשובה ישמעאל שיעשה טובה בשיבה תקבר, תשובה
 אין הלא כי, כשר זרע יהיה לא כי הוא זרעך יהיה גרש מה כי רוחך על יעלה לא ,שנה מאות

 ,תשובה יעשה זרה עבודה עובד שהנחתו תרח אפילו אם כי, זרע לך שיקרא מה לומר צריך

, מעתה ארץ ירשו ולא ,שנה מאות ארבעה בסוף הנה ישובו רביעי דורש ומה. ישמעאל וכן

 .מזרעך העיכוב אין אך .הנה עד האמרי עון שלם לא כי הוא

 

 לו רמז אך, מעולם ישראל בארץ היו לא רביעי שדור היות עם ,ישובו באומרו רמז דרכו פי ועל

 הנולדים אפילו נמצאו, ישראל ארץ שלעומת םייח מארץ נפשותם שורש כי, זרעו קדושת איכות

) פז תהלים( פסוק על אצלנו וכמפורש, יצאו שממנה מקום אל כשבים אליה בבואם לה חוצה

 .'כו מארצך לך לך פסוק על האמור ענייןוכ, שם יולד ואיש איש

 

 עניין יהיה, למצרים גלו 'כו אדע במה אברם שאמר וןובע כי) א לב נדרים( ל"ז שאמרו ובמה

 כי והוא אחר גלות תדע ,אדע במה שאמרת ידוע וןובע גם, הנזכר הגלות זולת כי, הכתובים
 יצאוש קונים דרכם פי על כי, בשבילך שמשתעבדים מה על תצר ואל. למעלה כמפורש 'כו גר

 כי, ליצחק גרות יהיה לא חי שעודך ארחם ועוד. כדלעיל הזוהמא פיסוק שהוא ,גדול ברכוש

 מלידתו זה כל ועם, יצחק בימי שנה וחמש שבעים שהיה עם 'כו אבותיך אל תבא ואתה אם

 או השבטים מדור נמנים היו ואם ,הנה ישובו רביעי ודור הלא כי, שנה מאות הארבע ימנו

 היו קודם וגם, שנה ותשעים מאה עוד כי, רביעי דור ישובו לא, השעבודהחל  שמהם מבניהם

 .הנה עד האמורי עון שלם לא כי לא אם שבים
 

  :ָהָיה ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלהַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ַוֲעָלָטה  יז
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 להראות כוונתו עניין םייס, יותומלכ ארבע לו שהראה מה אל נמשך, מצרים גלות עניין וכהתימו

 אשר באומרו וגמר' כו לבא השמש ויהי כאומרו, לבניו טביי כאשר שיבחר לו לאמר גיהינום לו
 ולא ,יותוהמלכ הם הגזרים בין היה עשן תנורה עבר אשר, בשעבוד בחר כי לומר' כו עבר

 .בישראל

 

 בו שכלים תנורם כי, כלו בעשן כלו עניין הורה פה ,עשן תנור אם כי תנור עשן אמר שלא ומה

 אש בלפיד וכלים וחוזרים, וחיות כח בהם נותן התנור כעשן שכלים ואחר, אש ולא עשן הוא

 .כלו כעשן כלו וזהו

 

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים -ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲע� ָנַתִּתי ֶאת-ֶאת 'הַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת  יח
  :ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר-ַעד
  :ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמִני-ַהֵּקיִני ְוֶאת-ֶאת יט

 

 הארץ עצמו לאברהם לתת שהוא ...לך לתת ...הוצאתיך אשר ה' אני אמר ענייןה לתיבתח הנה

 דור סילוקך ואחר' כו אבותיך אל אותב ואתה לו אמר, הארץ ירושת פירש כאשר והנה. לרשתה

 ואם, רביעי בדור  אבותיו אל בואו אחר הוא הארץ מתנת ברית כי נמצא'. כו הנה ישובו רביעי

 ה' כרת ההוא ביוםש מה אמר לזה ?הארץ את שיוריש עצמו אברהם על להימתח אמר איך כן
 ' כו לזרעך לאמר אם כי, ארץ וירשו אוויב רביעי שדור מה אינו ,ברית אברם את

 

  :ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמִני-ַהֵּקיִני ְוֶאת-ֶאת יט
 גליות הארבע עבור עד מתקיים ההוא הדבר אין אשר, עממין עשרה ארצות שהם 'כו הקני את

 אדום ארץ היא מהעשרה אחת כי מוכרח והוא. עצמו לאברהם, התחיה אחר שהוא, הנזכרות

 ברית שכרת מה אינו, הנה ישובו רביעי שדור מה אך, בנו המושל הרביעי המלכות והוא, כנודע

 .עממין שבעה ארצות שהם אחרים שבימים הברית אם כי, עתה

 

 כי), ד דברים( בפניו ויוציאך פסוק על הזוהר ספרב כמאמרם והוא' כו תדע ידוע ,יאמר או

 איך שיראה, שם והעמידו אברהם את הביא ממצרים ישראל את הוא ברוך הקדוש כשהוציא

 . גדול ברכוש ישראל את והוציא מצרים את הכה

, אראנו אלא נאמר לא אראך, נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי הזוהר ספרב עוד ואמרו

. נפלאות ויראנו העתידה בגאולה יעמידנו כן, מצרים ביציאת אברהם את העמיד כאשר כי שהוא

 ולא, יותוהמלכ בין בניו יכלו או יתקלקלו אולי ,אירשנה כי אדע במה אמרת הנה יאמר ובזה

 ויאבדו יתבתרו כי יתברך הוא לו והשיב. אביהם אברהם עם ארץ לרשת התכלית אל יזכו

 תאמר הלא אמר. כלים אינם והם כלים החצים כי ,בתר לא ישראל הוא הצפור ואת, יותוהמלכ

 הנה כי ,תדע ידוע אמר כן על, עומדת במקומה אדע במה שאלת עדיין אך, הבטחה היא זו כי

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 177       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 שאמרתי מה ופירש. תדע ידוע וזהו, לעתיד תדע כן שגם תבטח, מצרים ביציאת ידוע מאשר

 צאתם כימי אז גם כי לעתיד תדע ומזה, תהיה שם כי יצאו כן ואחרי' כו יהיה גר כי הוא ידוע

 .נפלאות יראוך ממצרים

 

 דבר ואיזה, מצרים בגילולי יאבדו פן ,דואג אני מצרים גאולת שקודם מה על גם תאמר ושמא

 אם יודע ומי ,הם םייבחיר הלא מצרים יציאת שאחר בגליות זה דרך ועל, מעתה לסימן יהיה

 לך אתן הנה אמר לזה ?ליגאל בתשובה ויתוקנו שישובו אדע במה ,כן שאחרי בדורות יחטאו

 רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו שהוא, בשלום אבותיך אל תבא ואתה הנה כי, מעתה סימן
 כלומר. תשובה ישמעאל שיעשה טובה בשיבה תקבר, תשובה תרח שיעשה שבישרו) יח לח

 ל"ז מאמרם והוא, תשובה יעשו הם שגם לבניך סימן קחית, ךייבח בעיניך שתראה ומזה

 .הימים באחרית תשובה שיעשו לישראל כרותה ברית) ט ז רבה במדבר(

 

 אמר לזה, ויאבדו ממעשיהם ילמדו אפשר בגלות ישראל אך, בגלות אינן אלו כי תאמר ושמא

 מקום אל לשוב שיזכו .הנה ישובו ,מצרים גלות אחר שהוא ,רביעי דור שהוא, עוד אחר סימן

 שיתערבו גם, לעתיד גם וכן, מצרים בגילולי שהתערבו מה יעכבם ולא, ארץ לרשת אביהם

 .הנה ישובו, יותוומלכ יםיבגו
 

 את נותן אתה ולזרעי לי איך בעיני שאראה מעתה סימן לי יהיה היה טוב הלא תאמר ושמא

 .הנה עד האמורי עון שלם לא כי אמר לזה .רביעי דור עד ולא, הארץ
 

 תנור הנה כי, למעלה כמפורש' כו באה השמש ויהי וזהו, יותוהמלכ את ובירר אברהם קבל אז
 .בישראל ולא ,יותוהמלכ הם ,האלה הגזרים בין יהיה ברוע אשר גיהינום הוא ,'כו עשן

 עמו ויכרות שלו את עשה יתברך הוא גם אז, יתברך בו והאמין אברם לב שבטח ההוא וביום

 אז רשייש, עממין עשרה ארץ הם 'כו הקני את יתן הימים שבאחרית מה על שהוא, ברית

 .בניו עם אברהם

 

  זט פרק
  :ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר א
ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה -ָנא ֶאל-ִמֶּלֶדת ּבֹא 'הָנא ֲעָצַרִני -ַאְבָרם ִהֵּנה-ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ב

  :ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי
 

 . היא שאשתו ידע לא מי כי, מיותר הוא אברם אשת אומרו הנה

 שעצרה אלא היא ראויה כי שמורה עצרני תאמר ואיך, הייתה עקרה הלא ,עצרני אומרו ועוד

 . מלדת

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 178       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 . מיותרת נא מלת וגם

  ל"ז מאמרם למעלה כתבנו הנה אך

 שהוא .כוכבא דרוך ברגלך דסנדלך עד, ה"ב הקדוש לו שאמר) יד מד רבה בראשית(

 .להוליד יכול ומעתה, בו המזל ולא המזל על מושל

 רק יוצא ואינו, קדוש הוא ממנו להוציא חפץ יתברך שהוא שהזרע למה הוא שמאחר שמה אלא

 כמפורש, ותוותא כשבוטלה יצרו כשבוטל' כו מעמיד אני נמוןיק) ב מו שם( ל"ז שאמרו כמו

 אם יקוץ שלא, זרעך יהיה כה באומרו שכוון כתבנו וזה. שמות ופרשת תולדות פרשת אצלנו

 יצא למען כי הנזכרים במקומות כתבנו וכן. הימים ברוב ובאים צדיקים יהיו זרעו כי, יתמהמה

 יותר הזרע וישאר, מזוהמא ישמעאל שיצא בהגר הזוהמא להטיל הוצרך, קדושה מטיפה יצחק

 .המולו אחר, יצחק את להוליד לשרה נקי

 

 [שרה, הגר והמלאכים]
  :ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר א

 הזרע כי ,לו ילדה לא כן על זוגו בת אברם אשת שהיא למה ושרי אמר, העניין אל נבוא ובזה

. תחתיו המזל תןינ כבר כי ,ההולדה נמנע איננו הוא אך, הוא עתה לא ממנה לו לצאת העתיד

 .כעת הזוהמא בה להטיל ראויה מצרית שפחה ולה

 

ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה -ָנא ֶאל-ִמֶּלֶדת ּבֹא 'הָנא ֲעָצַרִני -ַאְבָרם ִהֵּנה-ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ב
  :ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי

, עקרותי הוסר ודאי בזרע ה' שבישרך נא הנה אך, לעקרה נחשבתי כה עד הנה שרי ותאמר

 בה והטל, שפחתי אל כעת נא בא כן על, זוהמתך תןיות ,יותר תזקין עד בלבד שעצרני אלא

 .להתיכה בזקנה להאריך תצטרך ולא מעתה ממנה אבנה אולי, הזוהמא

 

  :ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ -ַוָּיבֹא ֶאל ד
ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶלי� ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶק� ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה -ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ה

  :ֵּביִני ּוֵביֶני� 'הִיְׁשֹּפט 
  :ַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִי� ַוְּת -ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵת� ְּבָיֵד� ֲעִׂשי-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ו
  :ָהַעִין ְּבֶדֶר� ׁשּור-ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר ַעל-ַעל 'הַוִּיְמָצָאּה ַמְלַא�  ז
  :ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי ֹּבַרַחת-ַוּיֹאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי ח
  :ְּגִבְרֵּת� ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיהָ -ׁשּוִבי ֶאל 'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  ט
  :ַזְרֵע� ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמֹרב-ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת 'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  י

  :ָעְנֵי�-ֶאל 'הָׁשַמע -ִהָּנ� ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי 'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  יא
  :ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן-ְּפֵני ָכל-ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו ְוַעל יב
   :ַהֹּדֵבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲה�ם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי 'ה-ַוִּתְקָרא ֵׁשם יג
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ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶלי� ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶק� ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה -ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ה
  :ֵּביִני ּוֵביֶני� 'הִיְׁשֹּפט 
 בדבר אברהם פשע מה, חטאה הגר אם לב לשום ראוי '.וכו עליך חמסי' וכו שרי ותאמר

 הולכים אנו הנה אמרת אילו, היה הדין מסירת כי) ו מה שם( ל"רז אמרו והנה. עליו דין שתמסור

 במה תלה למה כן אם והנה. לך ונתנו עצמך על אם כי שאלת לא אך, אני גם ה' פקדני ערירים

 . ישנה, בעיניה תקל שלא גם זו תלונה הלא, בעיניה קלה הייתהש

  '.וכו בידך שפחתך הנה באומרו תקן מה זה לפי כי ועוד

 . אותה בהבריח לשרה בצע מה ועוד

 . באה מאין מהמלאך יפלא האם ',וכו באת מזה אי המלאך שאלת מה ועוד

 שאמרו כמו הוא ה' מלאך כי הכירה היא הלא כי ',כו שרי מפני באומרה לו חידשה מה היא וגם

 ). י שם( ל"ז

 יקשה זה ולפי, עצמו בפני מלאך היה אמירה בכל כי), שם( ל"רזמ והוא י"רש פירש הנה כי ועוד

 והשיבה 'וכו באת מזה אי ששאל אם כי, כלום לה חידש ולא לה והיצ לא הראשון מלאך הלא כי

  '.וכו שובי לה אמר אחר ומלאך ',וכו שרי מפני היא לו

 ונהפוך, והלידה מההריון לה אמר והרביעי הזרע בויימר לה אמר השלישי המלאך למה ועוד

 . להיתח היא הלידה כי הוא

 . אחד שליחות עניין הכל כי, מספיק היה ואחד, מלאכים ארבעה היו למה ועוד

 . ה' ולא אליה הדוברים היו מלאכים והלא ',וכו אליה הדובר ה' שם ותקרא אומרו ועוד

 .הבנה משוללי דברים שיראו 'כו ראי אל אתה אומרו ועוד

 

 אמר אברהם כי היה בעיניה שהוקלה מה פן שרי חששה כי לומר אפשר לכאורה הנה אמנם

 מלוג שפחת שלי הייתהש ,שפחתי נתתי אנכי הנה אמרה כן ועל. זרע לו יקרא בולדה כי לה

 ,בעיניה ואקל הרתה כי ותרא כאשר ואיך, לי נכנעת), ב מה רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו
 עליך חמסי כן על. והותק לי אין כן ואם, לפניך נכון זרעה כי ממך שהבינה אם כי זה ואין כלומר

 .בי זרעך מתקיים והיה עלי התפללת לא כי' כו ה' וישפוט

 

  :ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִי� -ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵת� ְּבָיֵד� ֲעִׂשי-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ו
, פניה תעיז ואם, זרע לי יקרא בשפחה ולא היא שפחתך עדיין כי' וכו שפחתך הנה השיב אז

 .למוטב היוהביא, הטוב לה ועשי, הוא ממני לא

 

 ומכנסת ,בעיניה ואקל ,ממנה אבנה זה שבזכות בחיקך שפחתי נתתי הנה אמרה כי, יהיה או

 שלא 'וכו חמסי כן על. ממנה לבנות זכות לי תמשך זה ןועו ידי על ואיך, ותחרות קנאה בי

 כן על. ןועו ויקרני בעיניה ואקל ,לך אותה יתת ידי על ליבנות הבא תיייה ולא עלי התפללת
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 את כגברת אותה סרייל 'וכו הטוב לה עשי אם כי, ותחטאי ותכעסי תקנאי אל :לה השיב

 .שפחתה

 

  .ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי-ֵאי ,ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי :ַוּיֹאַמר ח
  :ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי ֹּבַרַחת :ַוּתֹאֶמר

 ושכינה המרכבה מלאכי ארבעה לה להמציא הוא ברוך הקדוש רצה אברם זכות על והנה

. בהדרגה שתעלה רק, מיד השכינה עמה תדבר זכתה לא ושפחה אשה ולהיותה. עמהם

 הרביעי עד הימנו למעלה אשר ואחריו, המרכבה רגלי מארבעה הקטן המלאך תראה ראשונה

 ארבעתן הכנת ידי על השכינה בה תדבר, לקו קו להשיג שהוכנה ואחר. שבהם הגדול הוא

 קונה הייתה, אחד כל עמה דבור ידי שעל, מלאכים ארבעה עמה לדבר הוצרכו כן ועל. בהדרגה

 הקטן כי וידוע, נוריאל רפאל גבריאל מיכאל הם מלאכים הארבעה כי והוא. הקדושה אל הכנה

, הדין גבורת בחינת וגבריאל, רחמים בחינת ורפאל, שכינה היא הרפה הדין מבחינת הוא

 . כנודע החסד מבחינת ומיכאל

 מזה אי, לך וגבירה שרה והיא שפחה את הנה כלומר, שרי שפחת הגר לה ויאמרהחל  והקטן
 נכנעת שפחה מבהיותך יותר שלימות שתקני תלכי ואנה, עליה שתגדלי באת יחס מאיזה באת

 היא כי אני מודה כי, עמך הדין ואמרה ההודת אז. בחינתו מעין ורוגז דין דברי אלה והן, לה

 .ערכה שתכיר למוטב והביאה ענינו כלה היה המלאך הנה. בעיני עוד תקל ולא גברתי

 

  :ְּגִבְרֵּת� ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיהָ -ׁשּוִבי ֶאל 'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  ט
 גבירתך אל שובי לה ואמר, רחמים שמבחינת רפאל בא, הקטן ידי על קצת שהוכנה ואחר

 .תרחמך כי ידה תחת ייוה והתעני

 

  :ַזְרֵע� ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמֹרב-ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת 'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  י
 הוא בויישהר' וכו ארבה הרבה לה ואמר, הימנו שלמעלה גבריאל המלאך אל עלתה ומזה

 .כנודע מבחינתו

 

  :ָעְנֵי�-ֶאל 'הָׁשַמע -ִהָּנ� ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי 'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  יא
 עניה את ה' שמעוש, והלידה ריוןיהה על ובישרה מיכאל המלאך אליה דבר אל עלתה כך ואחר

 הריונה על שרה את לבשר בא אשר הוא כי זו לבשורה חסיינת הוא וגם. החסד צד על שהכל

 .בן ולשרה חיה כעת

 

  :ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן-ְּפֵני ָכל-ְוַעלְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו  יב
 '.כו אדם פרא יהיה והוא לה ותאמר ,שכינה בה דברה כך ואחר
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   :ַהֹּדֵבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲה�ם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי 'ה-ַוִּתְקָרא ֵׁשם יג
 מלאכים ארבעה בה דברו כה עד כי והוא ',כו ראי אל אתה אליה הדובר ה' שם את ותקרא אז

 פרא יהיה והוא שמעה עתה כך ואחר, אליה הדובר מלאך כל את רואה הייתהו, לאחד אחד
 שהוא ראי אל אתה אם כי מלאך אינך הנה אמרה אז, בה הדובר את ראתה ולא ',כו אדם

 מיכאל הוא עתה לפני שהוא הלום עתה אשר שהוא הלום הגם אמרה כי. נראה ואינו רואה

 זה גם ואם, ממנו הקטנים את רואי אחרי לראותו זכיתי בהם הגדול שהוא ,באחרונה לי שדבר

 .מלאך ולא אל אתהש אם כי אינו אך, הגדול רואי אחרי ראיתי לא למה מלאך הוא

 

  זי פרק
ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל� -ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני-ֶאל 'הִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא -ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן א

  :ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים
  :ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ� ְוַאְרֶּבה אֹוְת� ִּבְמֹאד ְמֹאד ב
 

  :לב לשום ראוי הנה
 . הלזה הצווי אצל פה זה יתברך שמו חדייהת עניין מה

 . מבזולתה זו מצווהב לפני התהלך אומרו וכן

 . מבזולתה זו מצווהב תמים והיה אומרו וכן

 . הבנה משולל שיראה, ובינו יתברך בינו הברית נתינת עניין וגם

 .פרס לקבל מנת על שהוא שנראה מצווהה ידי על לו טיבייש מה הזכירו צורך מה וכן

 

 [שאלות על עניין המילה]
 ודורשים השואלים אליהן לב שמו אשר חקירות כרוןיז נעלה, הכתובים עניין אל אונב טרם והנה

 . המילה ענייןב

 ידיו מעשה רק חלילה דופי שום משוללות עלילות נתכנו לו אשר הכל יוצר יתכן איך באמרם .א

 מעשה טובו מה והביטה ראה) א יב רבה בראשית( רבה במדרש ל"ז וכמאמרם, להתפאר

 האדם את יצר ה"והקב, יגונה הלא בפתחו ביב ויתן בית אדם לו יעשה אם הלא כי, אלוהיםה

 דבר ממוצא והנה. הדרו הוא הודו והוא הפה הוא הפתח על שופכים ביב שהוא החוטם וישם

 שיצא, במום עשאו והיתכן, ידיו מעשה היה האדם הן כי באמור באמת אנוש לבב יתחמץ הלא

 אשר מבשרו בשר בהחסיר, אלוהים ברא אשר אדם מתפארת חסרון וימלא רמה אנוש אחריו

 . בו בראו

 

 אפילו פה ושבעל שבכתב תורה מכל םיימלק עזב לא אשר לאברהם היה מה ישאלו שאול. ב

, ופלא הפלא יתברך הוא בה הפליא אשר הזאת הגדולה מצווהה את עזב ואנה, תבשילין רובייע
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 רובייע תהיה הלא, עשרה שלש מילה ברית ועל בריתות שלש רק כרת לא התורה כל על כי

 .שמיא בשמי וגיורא בארעא כיציבא בפניה תבשילין

 

 אם, המילה תועלות ענייןב חפציהם לכל דרושים אל ממנו הסתעפו הראשון עניין על והנה

 עשה כאשר הלא כי, איננה הקושיא האמת חכמת לפי כי אמת והן. זולתו דבר או דותיהמ לתקן

, הנשמות וערבוב נורותיהצ קלקול ידי על כן אחרי אך, בראו ערלה משולל שלם, אדם אלוהים

 כן על, צוניותיבח מה אחיזה מבלי אולב תמלא לא הנפש וגם, זוהמא משולל דבר יבא בל גרם

 בשמות נקבו אשר זולתי, בעצמו האדם יתקן עד צוניותיהח דבקות הוראת מצאת יבצר לא

 לא כן ועל, חן ליודעים כנודע בחינתם לפי בהם לשלוט צוניותיהח כח עבר שלא מהולים שנולדו

 ענייןכ הטבע חכמי בפי אם כי זו קושיא נמצאת ולא. האמת ידעו כי זו קושיא אל ל"רז לב שתו

 אדם בני של או הוא ברוך הקדוש מעשה נאים מעשים איזהו עקיבא לרבי טורנוסרופוס מאמר

 ). ה תזריע פרשת תנחומא' (כו

 כל היו מלתי שלא עד לו השיב, שימול לאברם יתברך באומרו כי, לאברהם האומות כללות וכן

 לפנים אצלנו כמפורש שהוא), ב מו רבה בראשית' (כו משמלתי תאמר אצלי באים האומות

 כן לא ואם, שלם האדם את לעשות אלוהים ברא מאשר להחסיר בעיניהם זר הדבר שלהיות

 . בעיניהם מעשהו זר כי מאברם ירחקו כן על, באדם מום היה

 הראשון לאדם ניתנה לא מה מפני המילה היא חביבה אם הושעיא' לר המין שאלת הייתה וכן

 כי להם באמור מקבלים יםיהגו שאין למה כי לומר בעצמו ענייןה שהוא), ז יא רבה בראשית(

 היא חביבה אם שאל כן על, שינוי היה בנבראים שגם לבם על יעלה לא כי, מהול נולד אדם

 לאדם ניתנה לא למה ,כן אחרי לעשות ה' שרצה תשובה איזו להשיב תוכל כך שעל המילה

 .שחר לה אין זו מצווהו ,היה לא מעולם כי ודאי אלא, הראשון

 

 לא כי ואמר, הפשט לפי טעם טוב בקש) מט פרק ג חלק נבוכים מורה( ם"הרמב והנה

 להתכשר תיקון לעושה אם כי מום למעביר המל שיחשב חלילה יחשב בבריאה מום

 שהוא האומר דעת ודוחה, רעות והכנות המותרות לכל המביא כח התיש ידי על דותיבמ

 .מום

 

  בדבר: דעות שלשה נמצאו

 . ההיא הדרך לפרסם דרך שאין מה הסוד דרך על כתבנו אשר האחד

 . ם"הרמב דעת הפשט לפי .ב

 .באדם קבוע מום היות שהוא דחה אשר הדעת. ג

 

 שונם:לה וז) ז יא( רבה בראשיתב ל"ז במאמרם, היו ושם נמצאו שם אלה שלש והנה
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 לאדם ניתנה לא למה המילה היא חביבה אם הושעיא' לר שאל אחד פילוסופוס

  ?הראשון

 ?זקנו פאת ומניח ראשו פאת מגלח האיש אותו מה מפני :לו אמר

 .בשטות עמו שגדל מפני :לו אמר

  ?בשטות עמו שגדלו ראשו את ויקטע רגליו את וישבר ידיו את יקטע כן אם :ליה אמר

 .אתמהא, אתינא מלייא ולאלין :לו אמר

, למתוק צריכין התורמוסין, למתוק צריך החרדל אלא .אפשר אי חלק להוציאך :לו אמר

 .כ"ע .תיקון צריך אדם אפילו, ליטחן צריכין החטים

 . מקשה כלו המאמר זה והנה

 

 חלילה פגום ה' שמעשה מורה, ה' שברא מבריאה קצת שהמחסר דעתו הגוי כי אחשוב לכן

 המילה היא חביבה אם אמר זאת דעתו ולהכריח. נחשב זר כמו והלא, פגימתו מתקן ואדם

 והניחו לבדו ידיו מעשה מאדם זה החסיר למה, שברא במה פגימה הוראת ואינה יתברך לפניו

 . יאמין לא מהול שנולד לו אמור כי, פגום

 בריאה להימתח היות הוראת המילה אין כי, ל"ז ם"הרמב כדעת לו לומר הושעיא' ר רצה והנה

 מה מפני אומרו והוא, שאלתו אל טעם כן גם יהיה שהוא מה שישיב דבר לו שאל לכן, פגומה

 כן ואם, פגום יתברך מאתו שנברא מורה ה' ברא מאשר המחסיר כי נראה מדבריך לומר' כו

 זה לו לשיאמר זה והיה, הזקן כן שאין מה, בו נברא הראש שער אשר ראשו יגלח למה הוא

 ויאמר הושעיא' ר לו ישיב, יאמר כה ואם, בבריאה פגימה השער היה ולא בעלמא קוןית הוא

 . תיקון הוא כן גם מילה

 שאין בזמן גדל הראש שער כי שהוא, בשטות עמו שגדלו מפני לו אמר, כך לו ישיב לבל הוא אך

 ידיו את גם כן שאם אותו דחה הושעיא' ור. דעת לו כשיש שגדל בזקן כן שאין מה, דעת לאדם

 ענייןה מן חוץ שהוא, אתינן איימל ולאלין אמר, ענייןה מן שיצאו הגוי ובראות'. כו רגליו ואת

 להוציאך ואמר והחל'. כו החרדל באומרו אליו לומר רוצה שהיה מה דעתו גלה אז. אליו שבאנו

 ראוי שאינך אלא, שכתבנו הראשון ענייןה שהוא ,בדבר סוד יש הנה, לומר, אפשר אי חלק

 '. כו החרדל שהוא השנית הדרך הוא חלק להוציאך שלא לקבל שתוכל מה אך. לקבלו

 

  :קונו כרצון שלא לעשות האדם את הממשיכים הדברים המה שלשה כי והוא

 . נפסדות דעות לקנות בחקירות שכלו חריפות אחר המשכו .א

 . גופניות בתאוות וחומרו טבעו רוע אחר המשכו .ב

 . רע ודרך וגאון גאה אחר המשכו .ג

 

 הערלה הסרת ידי על נתקן והכל תיקון צריך ולכן. מהללאל בן עקביא במשנת הן אלה ושלשה

 יפנה לא כן ידי ועל, גופנית והוהתא ומתמעטת, מהתגאות החומר ונכנע, הגויה ראש שמתיש
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 רק זה אין כי נמצא. שכלו לפי הכל למשיג עצמו המחשיב מבטלת ההכנעה כי, שכלו חקירות

 . תיקון

 כי נמצא. קוןילת רק שבאדם ומום פגם הסרת המילה שאין שדעתו ל"ז ם"הרמב מאמר והוא

 קוןיות. הושעיא' כר] ם"הרמב של[ ודעתו, מום שהוא ם"הרמב שדחה מה הוא לוסוףיהפ דעת

 . במשליו כיוון האלה הדברים שלשת

 . אותו וממתקין, חריפות רק, טבע רוע בו שאין ,החרדל במשל החריפות על

 . ותוהתא אל האדם כטבע מר שטבעם ,התורמוסין משל הוא השניה ועל

 , ליאכל נתקן והכנעה טחינה ידי שעל ,החטים משל השלישית ועל

 . תיקון צריך האדם כן

 

 שהזכרנו הדעות שלשת נמצאו. מבשרו בשר הסרת הוצרך באדם שלשתן עניין צורך ולהיות

 משליו בשלשת והשנית, אפשר אי חלק להוציאך באומרו, הנסתר הדרך ההוא במאמר נזכרים

 .לוסוףיהפ דעת היא ם"הרמב דחה אשר והשלישית, ם"הרמב דעת והוא' כו החרדל באמרו

 

ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל� -ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני-ֶאל 'הִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא -ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן א
  :ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים

 יקשה אל לומר ',כו שדי אל אני באומרו, בכתוב יתפרש ם"הרמב דעת שגם אפשר והנה

 מלהניחה, באדם ולצאת להתפשט הערלה את הניח לבלתי היה טוב טוב הלא לומר בעיניך

 שאמרתי שדי אל אני הלא כי, יתברך במעשהו מום היה כי יראה בל להעבירה עליה ולצוות

 להם שאמרתי עד והולכים נמתחים שמים היו עדייןש) א יב חגיגה( ל"ז שאמרו כמו, די לעולמי

 ותצא שתתפשט לערלה הניח ולבלתי די האדם בבריאת לומר יכול תיייה כן שגם כלומר, די

 מעשיך ידי על מתהלך אתה תהיה כי, ידך על וזכות קוןית תעשה לזכותך רציתי אך, לעולם

 משולל תייה מאליך אם כן שאין מה, המילה קודם כאשר הערלה טומאת כח לפני ולא לפני

 רצוני כי, הפגם היה שם כי הגויה בראש גם ומה, איבריך ח"רמ בכל תמים היהת וגם. ערלה

 . עצמך ידי על תתקן

 

  :ְוַאְרֶּבה אֹוְת� ִּבְמֹאד ְמֹאד ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ� ב
 מלאך את כי ,ובינך ביני בריתי ואתנה תזכה עצמך ידי על לפני שתתהלך במה כי והטעם

 משולל תייה מאליך אם כן שאין מה ,ובינך ביני למתווך אתן המילה מצוות ידי על הנעשה

 שתהיה מה ידי על וגם. מלאך ובורא מצווה עושה תייה לא כי, לכך זוכה תייה לא כי ערלה

 אותך וארבה כי תזכה, לטהרה מטומאה הגויה ראש לקדש תעשה אשר מעשה ידי על תמים
 '.כו
 

 [האם העורלה היא 'פסולת'?]
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 והלא, באדם מום היא הערלה כי, לומר, השלישית הסברא על דופי דברנו מאמרנו בכלל והנה

  :)א מו( רבה בראשיתב ל"ז מאמרם עינינו נגד

 עוקצה אלא פסולת בה אין זו תאנה מה, לאברהם הוא ברוך הקדוש לו אמר יודן ר"א

 . כ"ע המום ובטל אותה העבר, הערלה אלא פסולת בך אין כך

 .מום הערלה שם את לקרא לזרה ל"רזל היה לא הנה

 

 כי גם ומה, התאנה עוקץ אל הערלה משל נושאם אל לב נשית, כוונתם תוכן אל לבוא אמנם

 כי ספק אין אמנם'. וכו העבר הערלה אלא מום בך אין לומר, נתווכו לומר יכול היה משל מבלי

 ל"ז ם"הרמב כדעת הוא דעתו אך, יתברך בבריאתו מום חסייית כי יודן רבי לב על עלה לא

 דהימ בכל ומתוקן שלם מאברהם גדול לנו מי הלא כי לו שהוקשה אלא. דותיהמ קוןילת שהיה

 דמו ונצרר ותוותא ובוטלה יצרו בוטל כבר כשנמול כי האומרים) ב שם( ל"רזל גם ומה - טובה

 מה איפה כן ואם .בעולם מעמיד אני קנמון קדושה מטיפה יצחק שיצא כדי אלא. דמו ונקשר

 עדיין הוא שלם לא כי יורה, לימול אותו יתברך שבצוותו באופן, דותיוימ לתקן לימול לו צורך

 הזאת התאנה, הוא ברוך הקדוש לו שאמר יודן ר"א כן שעל, וטבעו יצרו מרירות למתק וצריך

 והגרעין נאכל שברה פרי ויש, ונזרקת קשה והקליפה נאכל שתוכן פירות יש הנה כי לומר', כו

 עוקצה אלא פסולת בה ואין נאכל וברה שתוכה התאנה כן שאין מה, נאכל ואינו בתוכו קשה

 סברות כרוע בפנים לא מדות רוע בך אין הנה, לאברהם הוא ברוך הקדוש לו אמר כך. בלבד

, ומבחוץ מבית רעיתי יפה כולך אם כי, טוב שהלב עם רעות דותימ כהרגל בחוץ ולא, ודומיהן

 כעוקץ בעלמא כמום בלבד הבשר מותר אלא בך אין כי, דותיךימ לתקן אברך להתיש צריך ואינך

 אם כי, בא דותיהמ תיקון על לרבות לא כי נמצא. בכולך תיכלא שדיא לא הערלה כי, התאנה

, בעלמא תאנה עוקץ כמעביר הימנו פחות אם כי, באברהם היה לא זה גדר גם כי ולומר למעט

 .מום קראה בלבד זו בחינה ועל

 

 אפשר שכר לקבל רק עצמו לתקן זו מצווהב צורך לאברהם היה לא כי האלה הדברים פי ועל

 הזאת מצווהה דברי את בשמעו אברהם לבב יתחמץ הלא כי והוא, שני בדרך הכתוב לפרש

 העברת רק אינו או, לתקן וצריך טהור בלתי אני או, ימנע לא, דאברהם מריה, באמור, באמת

 איני עדיין כי אמרתי אם. בעלמא שכר לקבל אם כי, ליתקן צריך בלתי היותי עם, בעלמא עור

 לא ולמה. רצונו ונעשה שאמר לומר, מה שכר לקבל רק ענייןה אין אך. עמך אנכי כן לא, מתוקן

, אצלי עמים כל עוד אוויב שלא. חסדים גמילות הוא עולם םייהמק עמוד מלפני זו מצווה תדחה

 בסמוך ד"בס אושיב כמו, העולם םיימק אז שהיה יחידי עמוד שהוא חסד מגמילות ואתבטל

 . מלמול מסרב היה כן שעל) שם( ל"ז מאמרם

 ל"ז כמאמרם והוא' כו שדי אל אני ואמר דבריו בפתח אלוהיםה בא, לבבו ישב לבעבור כן על

, לכל טוב שכר לשלם בריה לכל הותיובאל די שיש הוא אני שהוא), ב מו רבה בראשית ןייע(

 .כלל מלהרהר תמים והיה, לפני התהלך אם כי, לתומם סעד מהצריכים תהי ואל הזהר כן ועל
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 , בעולם כמותן שאין שלמויות שני לך יהיו שהלא אם כי עוד ולא

 מלאך הוא הברית מצוות עתה ,וביניך ביני מפסקת הערלה טומאת מסך היות תחת כי האחד

 נזירות שמלאך) יח י( רבה במדבר ל"ז שאמרו מה דרך על שמה על ברית הנקרא בה הנעשה

  .וביניך ביני תהיה - נזיר נדר לנדור יפליא כי שם על פליא נקרא שמשון
 וזהו, מהמילה ליוצא הערלה מתוך היוצא זרע דומה שאינו, מאד קדוש זרעך שיהיה שנית

 שהכוונה במקומו ביארנו ושם, מאד טוב והנה נאמר בבריאה כי והוא. מאד במאד אותך וארבה

, לחוש אין, הרע צד אל יטו פן העולם קיום אל קשה והיה ורע טוב בנבראים שיש גם כי לומר

 מחלק כי, הרע לא אך מאד הוא הטוב כי, מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלוהים וירא הנה כי

 שהוא, הידוע במאד אותך ארבהש תזכה זו מצווה ידי על, ובזה. מאד הוא כי קרוב הוא הטוב

 בני עם הוא, הקדושה מבחינת הכל שהוא, מאד עוד יהיה מאדה בבחינת כי, מאד טוב והנה

 .ישראל

 

 אפילו םייק אשר אברהם היה זה מה, ולומר לדבר מלין יחקרון אשר השניה החקירה ועל

 בן והוא יתברך והויצ עד חלילה שכח ואלוהי ברית ואת, יתברך והוויצ מבלי תבשילין רובייע

 .שנה מאה

 

ה וז) ב מו( רבה בבראשית במאמרם ל"רז עיניהם פקחו לזאת אף כי להשיב אפשר והנה

  שונם:ל

 אינם משמלתי תאמר, אצלי באים ושבים העוברים היו מלתי שלא עד אברהם אמר

, אצלך באים ערלים אדם בני היו מלתה שלא עד הוא ברוך הקדוש לו אמר, אצלי באים

 . כ"ע ממרא באלוני ה' אליו וירא הדא הוא דכתיב. עליך ונגלה בכבודי בא אני עכשיו

 נגד ושבים העוברים ערלים בטענת גם ומה, יתברך קונו מצוות על יסרב נחשב זר כמו והלא

 ומצוות םיייק לא זה בלעדי האם וכי, עליו שיגלה יתברך הוא השיב מה ועוד. יתברך ומצוות

 .יתברך

 

) רבה בשמות( שאמרו כמו העולם םיימק חסדים שגמילות שאחר ,אברהם כוונת הנה אמנם

  :)יד יב] (רבה במדבר[

 עד, חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם עמודים שלשה על כי

 היה תורה משניתנה, חסדים גמילות הוא אחד בעמוד מתקיים היה תורה ניתנה שלא

 .כ"ע .עבודה והייתה המשכן שהוקם עד, רותת העולם והיה שנים על עומד

 

 יחשבו לזר כי, והוא, אצלי אומלב ושבים עוברים ימנעו זו מצווה עשותי ידי על הנה, יאמר ובזה

 מנעםיובה, לחסרון אם כי יחשבוהו לשלמות ולא, באדם אלוהים ברא מאשר יסיר מי כי, זו מצווה

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 187       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 לו אמר כן על. הוא ולא זרעו שימול ודעתו. העולם םיייתק ואיך, חסדים גמילות יתבטל אומלב

 . מילה ידי על כאשר, ערל עודך ערלים ידי על העולם מךייק דומה אינו הנה יתברך הוא

  :העולם םיייתק דרכים משני באחד כי, והוא

 , למטה מלמעלה הנשפע יתברך מאתו שפע ידי על או

 . בארץ שכינה השראת יד על שנית

 

 ושפע לקדושה קצה אין אז כי, השכינה אל מרכבה להיות כדאי בארץ צדיק בהיות מזה ולמעלה

 גמילות ידי על העולם םיימק בזכותך שאתה מה הנה יתברך מאמרו וזה. לעולם הבאה טובה

 שתשרה לומר צריך אין שתמול ידי על אך. למעלה שכינה כי, בשלמות אינו, לערלים חסדים

 ונגלה אלי מרכבה מלהיות ומניחם, מרכבתי במלאכי הוא, בכבודי בא שאני אם כי, פה שכינה

 והנה ה' אליו וירא על אצלנו שכתוב מה והוא. עליהם ולא מרכבה אעשה שממך, ממש עליך

 כי וירא עיניו וישא אז, לחם לאכול לפניו עליו צביםינ המרכבה מלאכי שהם, אנשים שלשה

 באומרם כוונו וזה, ממש עבדך על מהיות תעבור נא אל אמר ואז, עליהם ולא עצמו על השכינה

 . עליך נגלה

 

 
  :ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱא�ִהים ֵלאֹמר ,ָּפָניו-ַוִּיֹּפל ַאְבָרם ַעל ג
  :ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת� ְוָהִייתָ  ד
 

 לשון שהוא וידבר בלשון םייוס, חיבה לשון שהוא ויאמר בלשון שהתחיל היה מה לב לשים ראוי

 . קושי

 . וידבר לשון בו שיצדק בדבר יש קושי ואיזה, טובים עודיםייו ברכות דבריו כל הלא כי ועוד

 . לזולת לאמר שאינו, לאמר אומרו נדקדק וגם

 .'כו שדי אל אני אתו לדבר כשהתחיל, ויפול נאמר לא למה, ערל שעודנו אחר כי ועוד

 

, רחמים דתימ עמו דברה להיתח אך. ובזה, שלמעלה בפסוק, אני אומרו אל לב נשים לזה אמנם

 - שכינה היא - הדין דתימ כך ואחר. הבטחות והבטיחתו, ודין מחסד מזוגה כנודע שהיא

 ודין מחסד מזוגה שמידתו שדי אל אני ה' ויאמר וזהו, רחמים מדת הוהחל. היא גם הבטיחתו

 כמפורש זו מצווה ידי על אלה תוארים שני בך שיהיו תמים והיה לפני התהלך, שדי אל שהוא

 '.כו וביניך ביני בשמי בריתי ואתנה ובזה, למעלה
 

 לומר הנה, ואומר מוסיף אני. והבטיחך לך דבר ה' שם הנה, ואמר ,אלוהים אתו דבר כך ואחר

 הייתה תמיד שכינה כי אתך בריתי הנה אני כי, צריך אין הגדול השם כמאמר בריתי ואתנה לך

, רחמים דתיממ הראשון הדבור ולהיות'. כו תייוה לומר הוא, מוסיף שאני מה ובכן. בו דבקה
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 בהמשך קושי יש וגם '.כו וידבר' כו ויפול וזהו נפל אלוהים אתו לדבר בא כאשר אך. נפל לא

, ולפטרון לאלוה להם יהיה ולא לארץ יכנסו לא ימולו לא שאם שהוא, לפנים אושיב כמו, דבריו

 .וידבר לשון אומרו וזהו
 

 

  :ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתי�-ִׁשְמ� ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמ� ַאְבָרָהם ִּכי ַאב-ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא ה
  :ּוְנַתִּתי� ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְּמ� ֵיֵצאּוְוִהְפֵרִתי ֹאְת� ִּבְמֹאד ְמֹאד  ו
ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ� ּוֵבין ַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְל� ֵלא�ִהים -ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ז

  :ּוְלַזְרֲע� ַאֲחֶרי�
ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם -ְמֻגֶרי� ֵאת ָּכלְוָנַתִּתי ְל� ּוְלַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ֵאת ֶאֶרץ  ח

  :ֵלא�ִהים
  :ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ְלֹדֹרָתם-ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל ט
  :ָזָכר-� ַאֲחֶרי� ִהּמֹול ָלֶכם ָּכלזֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרעֲ  י
 

  :לב לשית ראוי
 שיכונה הוא ואם. לאברהם אלוהיםל ה' היה לא המולו עד כי היתכן, לאלוהים לך להיות באומרו

 . מותו אחר עד ואלוהי נקרא לא כי היה כן לא, וייבח אלוהיםל עליו

 . פה הארץ עניין הכניס מי, מגוריך ארץ את' כו ונתתי אומרו. ב

  .לאלוהים להם והייתי ואמר חזר למה. ג
 . בארץ ופה מילה בברית אלוהיםל היותו תלה למעלה כי .ד

 להם אמר ופה ,ולזרעך לאלוהים לך להיות באומרו, באברהם הותוהאל תלה למעלה כי .ה

 . הפסוק לתיבתח שהזכירו היות עם אברהם את הזכיר ולא לאלוהים

 . למעלה נאמר כבר שהרי ',וכו בריתי את ואתה אומרו. ו

 ביני בריתי את והקימותי למעלה נאמר כבר זה גם כי וביניכם ביני' כו בריתי זאת אומרו. ז
 '.וכו זרעך ובין וביניך

 

  שונו:לה וז) ז מו( רבה בראשיתב יודן' לר הוקשו אחשוב אלה כל הן הנה אמנם

 בניך מקבלים אם, חמש אומר יודן רבי ,מגוריך ארץ את אחריך ולזרעך לך ונתתי

 אם. ופטרון לאלוה להם אהיה לא לאו ואם, ולפטרון לאלוה להם אהיה אני אלוהותי

 בניך מקיימים אם. מקבלים אינם לאו ואם, אלוהותי מקבלים הם לארץ בניך נכנסים

 השבת את בניך מקבלים אם. לארץ נכנסים אין לאו ואם, לארץ נכנסים הם המילה את

 . כ"ע נכנסים אינם לאו ואם לארץ נכנסים הם

 

  :מאמרו על לב לשית ראוי הנה כי והוא
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 . ארבע רק מונה ואינו חמש אומרו. א

 . לי למה נאיימנ כי ועוד

  .ופטרון אלוה אומרו כפל מהו ועוד

 . לאו שומע אתה הן מכלל והלא' כו אהיה לא לאו ואם ואומר כופל למה ועוד

 . אחר בדבר ולא הארץ בנחלת יתברך הותוואל קבלת תלה למה ועוד

 . בבחירתם תלויה אינה וגם

 . ופטרון לאלוה להם אהיה לארץ בניך נכנסים אם ואמר קיצר לא למה ועוד

 בפני אחת כל יאמר ולא, וליתנינהו ליערבינהו ובשבת במילה תלויה לארץ הכניסה אם ועוד

 . עצמה

 . לארץ הכניסה אל מצוות יתר מכל אלו דברים חדויינת למה וגם

 .בכתוב אינו שבת כי ועוד

 

 על המולך המלך דרך כי והוא, דארעא מלכותא כעין דרקיעא מלכותא הנה כי אומר אמנם

 פקידים המלך יפקד רותייע שאר אך, ידו על תתנהג בה יושב הוא אשר ממלכתו עיר כי, הארץ

 כל מלך ההוא המלך, כלל דרך כי באופן. עירו אנשי מנהיג ושופט שר איש כל להיות, ושרים

 בעיר אתו הדרים על זולת מנהיג יקרא לא אך, יקרא רותייע יתר כל וליושבי עירו ליושבי הארץ

 על ההנהגה חדיי לא אך, יקרא הארץ כל אלוהי, כלל שדרך עם, דרקיעא מלכותא כן. ממלכתו

) יא דברים( הכתוב מאמר והוא. כנודע לשבתו ה' בחר שם כי, ישראל ארץ לשוכני אם כי ידו

 ואלוהי יתברך שיקרא ,ופטרון לאלוה אומרו עניין וזה'. כו תמיד אותה דורש ךאלוהי ה' אשר ארץ

 אלהותי בניך מקבלים אם אומרו וזהו. ומושל שר ביד יתנהו ולא, להנהיגו לפטרון יהיה וגם

, אם כי, זה ולא זה לא להם אהיה שלא, השלילה תהיה לא ,לאו ואם. ופטרון לאלוה להם אהיה

 להנהיג לפטרון כן גם לא אך, בלבד לאלוה אם כי כלומר ,ולפטרון לאלוה להם אהיה לא לאו ואם

 '.כו לאו ואם ואמר שחזר וזהו, עצמי ידי על

 

 והוא, אמריו כל אמור אומרים והלכתן כסדרן באו כי, הכתובים קושיות כל שבוינתי זה ובדבר

 ברית רק ימצא לא הכתובים רואה כל הנה לומר ,חמש אומר יודן רבי באומרו, שהניח בהקדמה

, שלשה ימצא לאלוהים לך להיות באומרו הותוהאל קבלת ועם, שנים והם הארץ ונחלת מילה

 . במקומם הכתובים קושיות כל עדייןו

 

 תשמרו אשר בריתי זאת כך אחר שאומר מה כי, לומר מקום היה קושיותיו קצת לתרץ והנה

, דברים ארבעה נמצאו אך, ישראל בני ובין ביני) לא שמות( א"כד שבת עניין הוא וביניכם ביני

 הארבעה על שמוסיף והוא, הם דברים חמשה הנה יודן ר"א כן על. במקומם הקושיות רוב עדייןו

 הרי ושבת מילה וברית והארץ שנים כאן הרי ופטרון אלוה. חמשה נמצאו פטרון היותו שהזכרנו

 .חמש
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 נוייוה בינתיים שר יכנס שלא ,פטרון נויידה ובינך ביני בריתי את והקמותי הכתובים עניין וזה

. היה כה עד גם כי, לאומרו צריך אין לאלוה היות כי גם ומה, מנה םיימאת שבכלל ,ופטרון אלוה

 לך להיות' כו וביניך ביני וזהו אלהותי בניך מקבלים אם הוא ופטרון לאלוה להם שאהיה ומה
 .אלוהותי מקבלים אם הוא לפטרון גם שאהיה שמה, לאלוהים

 

ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם -ְוָנַתִּתי ְל� ּוְלַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶרי� ֵאת ָּכל ח
  :ֵלא�ִהים

 קבלות היא וזו מגוריך ארץ את' כו ונתתי וזהו. לארץ הכניסם, הותוהאל קבלת היא מה ופירש

 הדר כי, הותיואל שתקבלו שהוא לאלוהים להם והייתי ואמר םיישס וזהו. שאמרתי הותוהאל

 .אלוה לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה

 

  :ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ְלֹדֹרָתם-ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל ט
 שאמרתי מה לומר ,תשמור בריתי את ואתה וזהו, לארץ נכנסים הם המילה את מיםיימק ואם

 .נכנסין אין לאו שאם ,מילה ברית היא תשמור בריתי את אתהש בתנאי הוא, לארץ שיכנסו

 

  :ָזָכר-זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל י
 ביני תשמרו אשר בריתי זאת ואמר שסמך נוייה ,נכנסים הם השבת את מיםיימק אם וגם

 היא ,תשמרו אשר בריתי וזאת כי בתנאי הוא, לארץ מהכניסם שאמרתי מה לומר ,וביניכם

 .'כו ישראל בני ובין ביני א"כד, שבת היא וביניכם ביני שהיא אותה

 

 קבלת על שהוא ,לאלוהים יתברך היותו פעמים שני ואומרו, הכתובים הקושיות כל נתישבו ובזה

 אהיה אלוהותי בניך מקבלים אם יתברך הוא שאומר, ענייןה נתווכו. יתברך הותוואל ישראל

 כי, כמשמעו אינו אלוהותי מקבלים שאמרתי ומה. בלבד לאלוה לאו ואם ולמנהיג לאלוה להם

 ולמה ,אלוהותי קבלת לזאת קראתי ולמה .לארץ נכנסים אם בתנאי נכנסת אינה ראשונה הפנה

 ברית ידי ועל .ושבת מילה ברית לה צריך כי על הוא הלא ,לפטרון וגם לאלוהים אהיה ידה על

 ובין ביני שהיא שבת קבלת ידי ועל ,לאלוה להם אהיה כן ידי שעל, האלהות קבלת הוא מילה

 ל"ז שאמרו וכמו .ישראל בני לבין יתברך בינו שר יכנס שלא לפטרון אהיה גם כן על, ישראל בני

 ידי שעל נמצא. והמלכה המלך בין נכנס כי מיתה בייח ששבת גוי) יח א( רבה דבריםה באלה

 לאלוה לנו להיות לזכות האלהות קבלת תקרא, אלו דברים שני ידי על שהיה לארץ כניסה

 .ולפטרון

 

  :ַאֲחֶרי� ְלֹדֹרָתםְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲע� -ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל ט
  :ָזָכר-זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל י
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  :ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם יא
 

  :ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ְלֹדֹרָתם-ָּתה ֶאתַאְבָרָהם ְואַ -ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל ט
 ,זרעך לכל גם ימשך שממך, נמול שאתה במה יאמר אך. מיותר הוא שנית פעם אתה אומרו

 .בך תלוי זכותם כל גם כי, עמו נמול אתה כאילו אחריך שימול מי כל

 . שבפסוקים לשון תורייי אל לב בשום, זה שאחר מה אל נמשך יאמר או

 דרבי פרקי( ל"רזמ שידענו במה והוא .אחריך זרעך יחיד לשון כך ואחר, רבים לשון אומרו ואל
 על ויתייוצ הלא יאמר בזה. לזרעם נמשך לא אברהם ריישג הנפש כל כי) כט פרק אליעזר

 תשמור שאתה וכמו ,תשמור בריתי את אתה הנה כי, גרים שאר אל תדמה לא כי דע, המילה

 פעם אתה אומרו וזהו, המה מזרעך לא אשר לא אך, לדורותם ישמרו בלבד אחריך זרעך כך

 למילת ידמו לא, הברית שישמרו להם ודומה כישמעאל אומה תהיה ואם. לו זרעו להשוות, שנית

 - כי דע כי, זרע בו לך יקרא אשר

  :ָזָכר-ַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ִהּמֹול ָלֶכם ָּכלזֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין  י
 אין, מיעקב שהוא אחריך זרעך ביןש מה עם ,וביניכם ביני כלל דרך תשמרו אשר בריתי זאת

 מולי כי, דומה אינו אבל, המילה מציאות שהוא זכר כל לכם המול אלא, הכל בין הושו צד

  – וזהו, מולים נקראים אין האומות

 

  :ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכםּוְנַמְלֶּתם  יא
 למה כי והטעם. נמולים תקראו אתם כי, הנזכרים אחריך זרעך ערלתכם בשר את ונמלתם

 שם ויושלם', י אות תתגלה כי וביניכם ביני אמיץ קשר תהיה, המילה ידי על ה'ל אתם שקדש

 היא שמו מאותיות אות תייווה והותתה בכם כי, קדושים לבלתי כן שאין מה, קדוש בקרבך שדי

 שיהיה שאמרתי מה יצדק שבזה, וביניכם ביני ד"יו אות היא ברית לאות והיה וזהו, משדי] ד"יו[

 .וביניכם ביני
 

  :ְׁשָמּהְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה -ִתְקָרא ֶאת-ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּת� לֹא-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל טו
, הנשים רתיימג הייתהש מקומה לאנשי או, לך שרה שהיא שיורה שרי שמה תקרא לא אמר

 שלה' הי, אברהם נקראת מאז כי, לומר, שרה שמה והיה אמר ולא. שמה נקרא סתם שרה כי

 .זכותך בלעדי לכל שרה להיות חשיבותה וראה, שמה שרה נשאר לאברהם חציה נחלקה

 

  :ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְל� ֵּבן ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּוּוֵבַרְכִּתי  טז
, ברכה והיה על) יז לט רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו בידך הברכות שמסרתי היות עם הלא כי

 לך שיקרא מי ממנה נתתי וגם, אותה שתברך לך הנחתי ולא, בעצמי אותה וברכתי זה כל עם

 וברכתיה'. כו האמה גרש בפסוק כמפורש בנה נקרא שישמעאל, בישמעאל הגר כן שאין מה. בן
. כמאליה והייתה לגויים והייתה היא אך, מתנה דרך יםילגו ונתתיך אמרתי לך כי והוא, עוד
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 מלכים, ומשיח שלמה הם עמים מלכי כי מוסיף אני ובה, יצאו ממך ומלכים אמרתי לך וגם

 .לך יהיו ממנה כלל דרך העמים בכל המושלים

 

ִּתְׁשִעים -ָׂשָרה ֲהַבת-ָׁשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם-ָּפָניו ַוִּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה-ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל יז
  :ָׁשָנה ֵּתֵלד

  :ָהֱא�ִהים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני�-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל יח
ְּבִריִתי -ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת� ֹיֶלֶדת ְל� ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת יט

  :ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו
ָעָׂשר -ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵניםּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתי� ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵּביִתי  כ

  :ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול
  :ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְל� ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת-ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת-ְוֶאת כא

 

  לב: לשית ראוי

 . ומסתפק שמח הוא איך שמחה לשון הוא ואם, יתברך למאמרו ישחק היתכן שחוק לשון הוא אם

 לאו בן לך ממנה נתתי וגם אמר ההוא, יתברך במאמרו יסתפק באברהם נאמין יתכן איך. ב

 שנה תשעים הבת שרה ואם יולד שנים מאה הלבן תמיהה זו מה יתברך דברו ואחרי, יעשה
  .תלד

  .שנה מאה הבן לומר לו והיה מיותרת הלבן של ד"הלמ כי .ג
 . יוליד לומר לו והיה יולד אומרו. ד

 הוא אם והלא, יצחק ובלי יחיה ישמעאל ואיוהל כאומר שיראה ',כו יחיה ישמעאל לו אומרו. ה

 . ישמעאל בטובת לה מה כי תתרצה לא שרה לבדו בזה יתרצה

 בגדולה אפשי ואי לי תספיק הקטנה זו יאמר האם, גדולה מתנה יתברך הוא לו שנותן מי ועוד

, יתכן לא, לפניך יחיה ישמעאלש הוא בן לי שתתן שאמרת מה אולי שאומר הוא ואם, לי שנתת

  .בן לך ממנה נתתי וגם אמר שרה על הלא כי
 . יתברך ממנו שאל אשר םייהח הם מה ,לפניך יחיה אומרו. ו

 . יתברך בפניו שלא חי יש האם לפניך אומרו וגם

  .אבל במלת לשלול בא מה 'כו שרה אבל אלוהים ויאמר אומרו. ז
  .בן לך ממנה נתתי וגם למעלה לו נאמר שהרי קשה. ח
 על נפל אשר על הוא ואם ,יצחק שמו את וקראת לו באמור שמו את מעתה לו הזכיר למה. ט

 ) יא נג( וירא פרשת ברבה ל"ז פירשו הנה, ויצחק פניו

  :הוא יצחק שנקרא מה

 , הדברות עשרה על י
  ,אותו בלדתה תשעים בת הייתהש שרה על צ
  ,המילה ימי שמונת על ח
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 , הולידו שנה מאה בן שאברהם על ק

 . במקומו ד"בס לפנים אויב כאשר שם הנאמרים הפסוקים כך לומר ל"רזל הכריחו כי כתבנו ושם

 שברית ודאי ושרה לאברהם בן שהוא אחר כי ,אתו בריתי את והקמותי לומר צורך מה. י

 . בו םיייתק אברהם

. ששמע ידע לא מי כי, מיותרת מלה היא שמעתיך אומרו כי, שמעתיך ולישמעאל אומרו. יא

 . בפיו שדבר מה עתה גם מה, הדבר על והשיב שמע בלבד בלבו שהיה על אם

 . עתיד לשון הברכות ושאר עבר לשון אותו ברכתי הנה אומרו. יב

 . אחרים ניםייענ ואומר שמעתיך יאמר ואיך, יתברך לפניו יחיהש רק אברהם שאלת זו אין כי. יג

  .אתו בריתי את והקמותי למעלה נאמר הרי', כו יצחק את אקים בריתי ואת אומרו. יד
 '.וכו הזה למועד ואמר זמן לו םייס למה. טו

 

ִּתְׁשִעים -ֲהַבתָׂשָרה -ָׁשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם-ָּפָניו ַוִּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה-ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל יז
  :ָׁשָנה ֵּתֵלד

 לזולתי האם כי, לי זאת היא רצון עת הלא ואמר, בלבו ושמח צחק, בשומעו אברהם הנה אמנם

 כלומר, התימא א"ה היא כי ,יולד שנה מאה הלבן וזהו. הזאת וההטבה הנס לו נעשה היה

 הייתה אילו שרה ואם וכן. לזולתי כן יהיה שלא ודאי כלומר, בן לו יולד שנה מאה בן שהוא הלמי

 .יתברך הוא כן עושה למעני כי באופן .תלד שנה תשעים הבת לזולתי נשואה

 

  :ָהֱא�ִהים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני�-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל יח
 צוניםיהח מצד היה מת כי, רשע שהוא ישמעאל על אשאל, לי היא רצון עת זו כי אחר כן ואם

 יהיה כי, יתברך לפניו היות אל חסייהמת הבא בעולם שהוא, יתברך לפניו יחיהש כמת חשוב

 ל"ז שאמרו כמו לו היה וכן, הבא בעולם שחיותו חי שיקרא, שלמה בתשובה להחזירו עמו

 .תשובה ישמעאל שיעשה בישרו, טובה בשיבה תקבר) יח לח רבה בראשית(

 

 יעשנו וצריך, הקדושה מצד אינו ישמעאל הנה אברהם שאומר ,זה מעין הכתוב שיעור או

 הםיישח כאומות ולא, כישראל הבא לעולם וייח שיהיו, הקדושה אל להביאו חדשה בריה יתברך

 באמור עתה אך, לשאול יקשה כי, ההוא לעת קודם לבו אל מצא לא זו ולשאלה. הזה בעולם

 שיחזירנה) ב מז רבה בראשית( ל"רזמ י"רשירוש כפ שהוא ,אותה וברכתי יתברך אליו

 לו יולד זולתי שנה מאה בן שהוא הלמי ואמר ושמח שחק אז, בן ממנה לו ינתן וגם לנערותה

 תשעים הבת שרה ואם. לטוב אותי ומשנה מחזקני יתברך שהוא אם כי זה ואין כלומר, ולד
 כי שנה עשרים כבת חדשה בריה אותה עושה יתברך שהוא אם כי ודאי הלא, תלד שנה

 את שיביא נחשב זר כמו יהיה לא איפה כן ואם, בן ממנה לי תת למען, לנערותה מחזירה

 אז כן על. הבא בעולם לפניו שיחיה הקדושה אל ויביאהו לטוב שישנהו הקדושה אל ישמעאל

 .לפניך יחיה ישמעאל לו ויאמר לבו אל ערב

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 194       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

ְּבִריִתי -ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת-ֶאתַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת� ֹיֶלֶדת ְל� ֵּבן ְוָקָראָת  יט
  :ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו

  :דברים שני כוללת זו שאלתך הנה לו ואמר יתברך הוא לו השיב ואז

 , תשובה שיעשה עצמו בישמעאל אחד

 . עמו גם בריתי את להקים זרע לך יקרא בו שגם שנית

 היא, כמוך קדושה ונשמתה זוגך בת שהיא אשתך שרה הלא כי אפשר אי השנית זו אבל

 מצרית שפחה כן לא אך כלומר, זרעך שיקרא אחריך מיוחס בן לך שיקרא כלומר, בן לך יולדתה

 שיקרא מי ממך לצאת כי שהוא ,יצחק שמו את וקראת הלא כי והראיה. דשמאלא שמסטרא

 למה) יא נג( וירא פרשת רבה בראשיתב ל"ז מאמרם והוא ,זה שם בו שיצדק שהוא זרעך

  ?יצחק נקרא

 , הדברות עשרת כנגד י

 , שנה תשעים בת הייתה ששרה צ

 , לשמנה שנמול ח

 . שנה מאה בן אברהם שהיה ק

 

 שיקבל שכדי הדברות עשרת על היא ד"שהיו ,יצחק שמו את וקראת 'וכו אשתך שרה וזהו

 נמול יהיה צריך וגם, 'צו' י וזה שנה תשעים בת והיא שרה אותו שתלד צריך הדברות עשרת

 פרשת כמפורש 'קוה 'חה וזהו שנה מאה בן אתה שתהיה צריך תמימה עולה שהוא לשמונה

 שילדה הגר את לשלול שרה אבל אומרו וזהו. בישמעאל אפשר אי וזה כלומר ,ד"בס וירא

 ממך שהוא הבן את כן ועל. בלבד משרה אבל כדברך לא כלומר אבל משמעות וזה, לישמעאל

 בשאלתך שכיוונת השני הדבר שהוא ,אחריו ולזרעו עולם לברית אתו בריתי את אקים ומשרה

 .לפניך יחיה ישמעאל לו באמור
 
ָעָׂשר -ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתי� ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵנים כ

  :ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹולְנִׂשיִאם יֹוִליד 
 כבר לזה הנה, ה' אל וישוב שיחיה הראשון הדבר שהוא עצמו מצד כלומר ולישמעאל אך

 מה שהוא, כתבנו כאשר הבא לעולם לפני ויחיה בתשובה שאחזירהו, אותו שאחיה שמעתיך

 כי בוייבר לזרעו אטיב וגם, טובה בשיבה תקבר באומרו בדבר יתברך ובישרו הפועל אל שבא

 '.וכו יוליד נשיאים עשר שנים כי במעלה וגם '.כו ואות והרבתי

 

  :ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְל� ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת-ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת-ְוֶאת כא
 אשר ולא ,שרה לך תלד אשר יצחק את אקים בריתי ואת אם כי אתו בריתי להקים לא אך

 ואתה שנה תשעים בת שרה היות זכות הוצרך כי יצחק קראתיו כן על כי. המצרית הגר ילדה
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 המאה משלים אתה אז כי, קודם ולא האחרת בשנה הפסח חג מועד הוא הזה למועד. מאה בן

 ואמר'. כו שנה תשעים בת ושרה בנו יצחק את לו בהולד שנה מאה בן ואברהם א"כד שנה

 המלאכים באומרם כי) מח רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו היה הפסח במועד כי 'וכו למועד

 .היה פסח כי) ה עולם סדר( ל"ז כמאמרם, מצוות לוט בבית ואכלו, לסדום הלכו, חיה כעת

 

 והטעם. המצרית הגר לא אבל בן לך שיהיה מה יולדת קאודו שרה אבל ,הכתובים שיעור או

 עם לא אך, עמכם שאני שרה עם בך היה זה אך .ה"והקב ואמו אביו באדם שותפים שלשה כי

 אני שניכם ידי על כי ,בן לך יולדת אשתך שרהש מה יהיה, לפני לחיות אבל אומרו וזהו. הגר

 והוא. הטעם לך יתגלה השם מקריאת כי כלומר ,יצחק שמו את וקראת אומרו וזהו. השלישי

 ק"בצדי כי וירא פרשת רבה בראשיתב ל"רז שאמרו מה והוא, שלשתנו חבור יש בשם כי
 אל מיהא נינקוט, מאה בן והוא שנה תשעים בת הייתה שהיא אברהם ף"קווב שרה רמוזה

 רמוזים נמצאו, שניהם עם העולמים חי בו שירמוז י"ח הם הנותרות והשנים אלו אותיות שתי

 עם באברהם היה אם כן שאין מה. שבאדם שותפין שלשה ידי על העשותו יצחק בשם יחד

. יצחק עם הדמות בישמעאל להיות ,יתברך הוא ,השלישי השותף להיות הכנה בה אין כי, הגר

 '.כו עולם לברית אתו בריתי את והקימותי אומר אני בלבד ליצחק ולכן
 

. ועניתי קראתם ולא עליו בקשתם לא כי, אענה ואני יקראו טרם עניין מתיייק ביצחק כה עד והנה

 ולישמעאל וזהו, כדאי אינו כי על, מפיך השאלה שמעתי עד אם כי, כן לא ולישמעאל אך
 '.כו אותו ברכתי הנה שדברת מיד אם כי הטובה לגזור איחרתי לא זה כל ועם ,שמעתיך

 .כדלעיל והשאר

 
 וירא פרשת

 

  חי פרק
  :ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום-ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַתח 'הַוֵּיָרא ֵאָליו  א
ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא  ב

  :ָאְרָצה
 

  לב: לשית ראוי
. בקודמת הנזכר אל לסמוך אין פתוחה פרשה להיות כי, הזכיר לא שמו ואת אליו אומרו אל

 . היום כחום ושהיה ,יושב היה היכן לדעת צורך מה ועוד
 . פעמים שני וירא אומרו ועוד

  .עליו ניצבים והם לקראתם רץ למה ועוד
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  .ארצה וישתחו ההיא החרדה כל את עליהם חרד למה םייערב שהיו בלבו היה אם ועוד
 . כלום להם דבר לא למה וישתחו לקראתם רץ כאשר ועוד

 . תעלה נא אל או תלך נא אל לומר לו והיה .תעבור נא אל אמרו ועוד

 וירץ לאומרו קודם נאמר לא למה ,צודק היותר הפירוש שהוא ,קדש הוא זה שם אם וגם
 .הסדר הפך שנכתב לומר ל"ז י"רש שהוצרך ,לקראתם

 

 יהיה עד ותזככנו תקדשנו כי, בעושיה מצווהה מקנה טובות מעלות כמה להורות בא אמנם

 האברים מתחדשים יומצוות ידי על כי, יומצוותב קדשנו אשר ברכותינו כנוסח, חדשה כבריה

 תעשה לא מצוות ה"ושס איברים ח"רמ לעומת עשה מצוות ח"רמ הם כן ועל. אותם העושים

, שמור יומצוות ואת ירא אלוהיםה את) יג יב קהלת( פסוק על וכמאמרנו. גידים ה"שס כנגד

 כי עשה מצוות םיילק שמור יומצוות ואת, תעשה לא מצוות מלעבור ירא אלוהיםה את שהוא

 תעשה לא מצוות ה"ושס עשה מצוות ח"רמ ,בם ליקדש וגידים איברים בין ,האדם כל כללות זהו

 .כמספרן גידים ה"ושס איברים ח"רמ שהוא האדם כל כללות הוא

 

  :ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום-ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַתח 'הַוֵּיָרא ֵאָליו  א
 קנה אשר המעלות והביטה ראה לומר ,ה' אליו וירא באומרו פה תורתנו מאמר עניין וזהו

 :דברים בכמה להימתח שהיה מה על איכותו נתקדש הנה כי הנזכרת המילה ידי על אברהם

 
, מזמור לדוד ופעם לדוד מזמור פעם שמצינו מה על ל"ז מאמרם עניין והוא ,ה' אליו וירא כי .א

 יש, וילבישני לבשתי צדק) יד כט איוב( פסוק על פירושם דרך על) תתקיז איוב ילקוט( ואמרו

 והיא בה להתלבש לצדקה נאה אני איוב אמר כך', וכו לו נאה שלבושו ויש ללבושו נאה אדם

 נאמר כן ועל המזמור אל נאה דוד גם אם כי לדוד נאה המזמור בלבד לא כך. בי להתלבש נאה

 . מזמור לדוד כן גם

 רק נאמר לא אברהם נמול שלא עד הנה כי, המילה ידי על אברהם שקנה יאמר זה דרך על

 נאה הוא להיתח שנזכר ה' כי. אברם אל ה' דבר היה, אברם אל ה' וירא, אברם אל ה' ויאמר

, היה ערל כי, להתפאר בעצם ה'ל נאה הוא היה לא אך, אברם בו ולהנאות להתפאר אברם אל

 אומר אינו שנימול עתה אך. יפול מבלי נבואה קדושת השראת לסבול יכול היה לא כן על כי

 אל כלומר אליו אומרו וזהו. מזמור לדוד דרך על ה'ל נאה הוא כי ,ה' אליו אם כי אליו ה' וירא

, לו גרמה אברהם ליקרא בו שניתוספה א"שה יראה בל, אברהם אל אמר ולא הנזכר הנימול

 זאת עשתה המילה כי. בסמוך הנזכר מוליהנ אל שהוא אליו אם כי אברהם הזכיר לא כן על

 .ערל ועודנו אברהם נקרא היה אם כן שאין מה לגמרי אבריו כל שנתקדשו

 

 .יושב ולא נופל שהיה להיבתח כן שאין מה האהל פתח יושב והוא כי והוא שנית ועוד
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, הנבואה להשיג אנשים שאין במקום להתבודד הנביא דרך כי האהל פתח והוא שלישית ועוד

 אפשר ואי ויוצאים שנכנסים מקום האהל פתח ה' אליו נראה מצווהה זכות ידי על עתה אך

 .שם להתבודד

 

 והנה. צער מתוך ולא שמחה מתוך אלא שורה נבואה אין כי והוא היום כחום והוא רביעית עוד

 מציעא בבא( ל"ז שאמרו למה גם ומה, ושמש שרב בו מכה שהיה הרבה מצטער היה אברהם

 ממנו נמנעה לא זה כל ועם, מזה גדול צער ואין קהימנרת חמה הוא ברוך הקדוש שהוציא) ב פו

 המילה זכות אם כי זה אין אך, הגוף כל כח מתשת המילה כי היות עם לסובלה ויכול נבואה

 .כמדובר לו שעמדה היא

 

 שנקב אמרו ומהם, קהימנרת חמה הוציא ה"שהקב ל"ז אומרם אל לב נשית דרכנו פי ועל

 היה למה, למכה יפה שהחום מפני הוא אם וגם, להם יצא מהיכן. העולם והרתיח םוהינימג נקב

 ל"ז שאמרו כמו, הרשעים המלהט לבא שלעתידגיהינום ה שהוא קהימנרת חמה אוגיהינום מ

 כי שהוא, הבא היום אותם וליהט' כו והיה כתנור בוער בא יום הנה פסוק על) ב ג זרה עבודה(

 . ותלהטם קהימנרת חמה יוציא הוא ברוך הקדוש

 אותו חום כמו שהוא אמרו כן על, היום בחום אמר ולא היום כחום אומרו למו הוקשה הנה אך

 יתברך הוא כן עשה ולמה. הבא היום אותם ולהט לה' בא יום הנה הנביא שאמר ,הידוע היום

 מעין הוא ברוך הקדוש שהטעימו יתכן אך. לבקרו שבא לאומרם גם ומה אוהבו לאברהם

 ותרפא רשעים תלהט היא העתידגיהינום  שהוא קהימנרת חמה כי ל"רז אמרו כי והוא, העתיד

 שסמוך וזהו, הצדיקים תרפא והיא, הבא היום אותם ולהט' וכו בא יום הנה וזהו, הצדיקים

 היום שאותו, באברהם יתברך הוא עשה כן כי ויתכן'. וכו צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה

 פתח יושב והוא זה לפי הכתוב ושיעור'. וכו תרפא היא רשעים שתלהט קהימנרת חמה הוציא
 .הצדיקים מרפא הרשעים את ששורף שמה היום אותו כחום לו היה יען, ונחת בשובה האהל

 

ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל  ב
  :ָאְרָצה

  :ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּד�-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ַאל-ַוּיֹאַמר ֲאֹדָני ִאם ג
 

ה וז), יג מז( הקודמת פרשה סוף רבה בראשיתב ל"ז מאמרם אל לב נשית העניין אל לבוא

  שונם:ל

 באים משמלתי תאמר אצלי באים והשבים העוברים היו מלתי שלא עד אברהם אמר

 עכשיו .אצלך באים ערלים אדם בני היו ,מלת שלא עד הוא ברוך הקדוש לו אמר, אצלי

 .כ"ע' כו ה' אליו וירא :הדא הוא דכתיב ,עליך ונגלה בא בכבודי אני
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 פיו את פצה שלא מי, יתברך מאמרו נגד לטעון אברהם ככה על ראה מה להעיר ראוי והנה

, זרע לך יקרא ביצחק כי אמרת אתה הלא לו לאמר' כו יחידך את בנך את נא קח ה' אליו באמור

 . יתברך צוויו נגד ערלים םייערב ושבים לעובריםו לו מה וגם, ליפטר טענה בקש זה בציווי איך

 הדין היה עליו ונגלה בא היה שלא יונח לו האם ',כו בא בכבודי אני עכשיו יתברך תשובתו ועוד

 . יתברך ציוויו לעבור אברהם עם

 . בא בכבודו כי ידע לא מי כי בכבודי אומרו אל לב נשים וגם

 '.כו וירא הדא הוא דכתיב. שאומר 'כו וירא מאומרו זה למד איך וגם

 

 ל"רז ואמרו', כו התורה על עומד העולם דברים שלשה על כי ידענו הנה כי נקדים לזה אך

  ]יד יב ר"במ[

 חסדים גמילות שהוא אחד עמוד על עומד העולם היה תורה מתן עד העולם משנברא כי

 קורות שסובל הבירה שבאמצע כמריש שהיה ל"ז שאמרו כמו והוא, אברהם של הוא

 .עליו סמוכים היו ושלאחריו שלפניו הדורות כך, ומכאן שמכאן

 

 כן על. אברהם אל אמר ולא אליו וירא אומרו לו הוקשה המאמר בעל כי והוא .העניין אל ונבוא

 קיום על יותר חש היה ותנותוובענ אברהם כי, יתברך ובינו אברהם בין דברים עברו כי אמר

 על אך. מאומה דבר לא' כו בנך את נא קח יתברך אומרו על כן על, עצמו אל מהנוגע העולם

 לבעל שיחשוב אדם אלוהים ברא היתכן באומרם, ההמון בעיני זר דבר להיותה המילה עניין

  :טורנוסרופוס תמיהת והיא. שלם לשיהיה אלוהים ברא מאשר החסיר עד מום

 ). ה תזריע תנחומא' (כו נאים אדם בני מעשה או נאים הוא ברוך הקדוש מעשה

 

 על והנה, עושה שאני חסדים גמילות ידי על אלא מתקיים העולם אין הנה אברהם אמר כן על

 ולמה, חסדים הגמילות אעשה איך כן ואם, באים יהיו משמלתי תאמר כי, יתבטל זו מצווה ידי

 שלא עדש ואמר יתברך הוא לו השיב אז. העולם םיישמק מה מפני אחת מצווה תדחה לא

 היו כה עד הלא כי. מעתה העולם םיילק המילה ידי על כחך יהיה גדול הנה לומר ',כו מלתה

 העולם היה חסד להם גומל תיישה ידם על זה כל ועם, כנודע מהם רחוק השכינה אשר ערלים

 משפיע היה חסדים הגמילות שזכות יבצר לא, בעולם שורה שכינה הייתה שלא גם כי, מתקיים

 . אליה מרכבה ממש שתהיה ,שכינה עליך תשרה המילה ידי שעל ,עכשיו שכן כל. מויילק שפע

 

 זה יהיה נמצא. ממך מרכבה ויעשה אותם שיניח ,מרכבתו מבמלאכי בך שיבחר אלא עוד ולא

 כלומר ,בא בכבודי אני אומרו וזהו. יותר אז העולם םיייתק לא ואיך, המלאכים כעולם העולם

 ממך מרכבה אעשה כי ממש עליך כלומר, עליך ונגלה אותם ומניח ,בא מרכבתי מחנות בארבע

 ונתראה מרכבתו במלאכי בא כי היה וכן. המילה ציווי בפרשת למעלה זה מאמר כל כמפורש
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 כן ועל. חסד להם שיגמול אברהם לפני ויציבם כאנשים הלביש מרכבתו מלאכי ואת, ממש עליו

 . ד"בס אויב כאשר ,ממש עליו יתברך מהיותו שהוא עבדך מעל תעבור נא אל דבר אשר היטיב

 הנימול אל שהוא, אליו אומרו שבייית בזה כי לומר והוא 'כו ה' אליו וירא הדא הוא דכתיב. ואמר

 . למעלה כמדובר המילה בזכות היה ענייןשה

 הייתהש המראה מציאות להודיע אם כי זה אין אך, דבר אליו דבר מצינו שלא שבייית בזה וגם

 .ממנו מרכבה לעשות מלאכיו מרכבת להניח הקודמת על שאת ביתר

 

ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם  ב
  :ָאְרָצה

 
 הכתובים עניין אל אונב ובזה
 במרכבת יתברך הוא בא כי זכה מילה ידי על כי והיא ,חמישית מעלה קנה עוד הנה אמר

, מעצמו למעלה עיניו נשא כי וירא עיניו וישא וזהו. מאברהם מרכבה ועשה והניחם מלאכיו

 שלא כלומר עליו נצבים אנשים שלשה והנה. ממנו מרכבה שעשה ראשו על בשכינה וירא

 נצבים' כו והנה אם כי, אדם בני של כדרכן, אליו גשתם עד ומתקרבים מרחוק באים אותם ראה
 שלשה והנה, למטה להביט מיד וכשבא ,בשכינה וירא למעלה עיניו וישאש אחר כי ,עליו

 מרכבה בעשותו יתברך הוא כי והוא. עין כהרף לפניו נצבים היותם וירא עליו נצבים אנשים

 למען כאנשים מלובשים לפניו והציבם רפאל גבריאל מיכאל מרכבתו מלאכי הוריד מאברהם

 .להסעידם אברהם את זכות

 

 ל"רז אמרו הלא כי והוא. גדולה במבוכה עצמו ראה שראה אלו ראיות בשתי אברהם והנה

 באים אותם ראה לא כי ובראותו, הדרך אורך לפני היה אהלו שפתח) ט מח רבה בראשית(

 מלעלות יבצר לא כן ועל, היה כאשר השמים מן כנופלים לפניו נצבים אם כי ומתקרבים בדרך

 ולא לבכם וסעדו אמר כי שאמרו) יא שם( ל"רזל גם ומה. הם מלאכים אולי אברהם לב על

 יבצר שלא באופן, אחד לב אלא להם אין שהמלאכים על, יסעד אנוש לבב ולחם א"כד לבבכם

 אמר לא זה ספק שעל ,מאד המרוץ קלי אדם בני או המה מלאכים אם מלהסתפק לפחות

 .לבבכם

 

 לפניו נצבים אם כי בדרך באים ראם לא כן על כי, היו מלאכים אולי בקרבו נדון שהיה ומה

 מצוות בהם םיייק למען עשה אלוהיםה כי הוא, גשמיות מלובשים אנשים בדמות והיו, כרגע

 . ויאכלו לפניהם שיתן חסדים גמילות

 

 אמר כן על .עליו נצבים ראם מרחוק אותם ירגיש טרם כי המרוץ קלי הם אנשים כי אפשר או

  :עתה זכיתי טובות מעלות שתי הנה
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  ,השכינה אל מרכבה היותי אחד

 . חסדים גמילות מצוות שנית

 נא אלש יתברך לפניו אמרתי ואם, מעלי תסתלק השכינה אולי חסד גמילות מצוותב אטפל אם
 אם גם כי, האנשים יסתלקו כך ובין כך ובין בתחינה להאריך אצטרך אולי, אותי ויעזוב יעבור

 לי המתינו להיתח להם אומר אם לי ואוי, להסתלק יקלו אולב מנשרים קלו כאשר, אנשים הם

 מיעוט הוא כי יתברך עמו אדבר טרם בם לדבר להתחיל יעשה לא כן כי, יתברך בו דברי עד

 . ארץ דרך

 כדי בם לדבר חפץ שהיה להם רמז רק, דבר אתם דבר ולא בחכמה עשה הכל את לתקן כן על

 בם לדבר חושק כי יבינו למען ,האהל פתחמ קרוב היותו עם לקראתם וירץ כן ועל. שיתעכבו

 שימתינו לבו בטח כך ידי ועל .ארצה וישתחו כן על מלאכים הם ואם. הם אנשים אם הוא וזה

 .אתם ידבר עד ישקוט ולא בם חפצו כי יכירו המה כי, יתברך עמו ידבר בעוד יסעו ולא לו

 

  :ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּד�-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ַאל-ַוּיֹאַמר ֲאֹדָני ִאם ג
 מלאכי על עבדך מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם ואמר יתברך אתו דבר ואז

 מצוות ממנו וימנע, השכינה אל מרכבה להיות יסתלקו הם מלאכים שאם, והוא. מרכבתך

 אל מרכבה היותו ממנו יחסר לבל הם אנשים ואם. השכינה אל מרכבה היותו וגם, חסד גמילות

 על כי שאמרו) י מח רבה בראשית( ל"רזל גם ומה. חסדים בגמילות שמתעסק בעוד השכינה

 .מאד עד גדולות למתנות ולעתיד ובארץ במדבר בניו זכו זה חסד גמילות ידי

 

  :ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ-ָנא ְמַעט-יַֻּקח ד
ַעְבְּדֶכם ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה -ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל-ַעל-ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעֹברּו ִּכי-ְוֶאְקָחה ַפת ה

  :ִּדַּבְרּתָ ַּכֲאֶׁשר 
 

 . שליח ידי על יוקח אם כי אקח אמר לא למה לב לשים ראוי

 שליח ידי על שאמר המים כי, אלוהים לו שלם כן עשה כאשר כי שאמרו) יב שם( ל"רזל גם ומה

 לחם לכם ממטיר הנני כאומרו ידו על נתן ה' גם ידו על שהיה והלחם, משה ידי על לבניו ניתן

 הפרש ממנו יבצר לא כי, עצמו ידי על נתן לא מימיו גם למה, יפלא אברהם על איפה כן ואם', כו

 . שלוחו יד על לעושה בידו מצווהה העושה

 . באהל לא ולמה .העץ תחת אומרו וגם

 . יעשה לא וכן התעכבם על כמיצר תעבורו אחר אומרו ועוד

 . בא מלחמו שלאכול לאורח הבית בעל היאמר ,עברתם כן על כי אומרו וגם

 בראשיתב אמרו כן על כי, והאכילני דברת כאשר תעשה כן הבית לבעל יאמר אם אורח וגם
 .לך לידיידית דכר לבר תעביד כדין שאמרו) ז נ שם( רבה
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 כן שעל רגליהם לאבק העובדים םייערב היו פן אברם חשש כי) שם( ל"רז אמרו הנה אמנם

 עודם הנעשה שירות כי אפשר, ספקותיו בכלל זה גם להיות כן ועל. רגליהם לרחוץ ווהיצ

 זרה מעבודה הטהרם אחר שהוא מה אך. עצמו יד על עשוהו רצה לא רגליהם על זרה בעבודה

 .ידו על עשה

 

  :ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ-ָנא ְמַעט-יַֻּקח ד
 בעל אצל מהתארח אורחים ימנעו סיבות מארבעה אחד תחת הנה כי, יאמר הכתובים ולהתכת

  :הבית

 . בשירותם הבית הבעל את הטריח לבל .א

 . למקום ממקום ומטלטליו הבית כלי לפנות הבית בני טורח על. ב

 . ממון הפסידו לבלתי .ג

 . לדרכם ללכת נחפזים להיותם .ד

 רק כי, לשרת לי יש שלוחים הרבה כי כלומר, שליח ידי על' כו נא יוקח אמר האחד על כן על

 . לחם בפת בעצמי אעשה אכילתם בעיקר

 .לפנות דבר שם שאין העץ תחת והשענו אמר השנית ועל

 . רבה הוצאה בזה שאין 'וכו לחם פת ואקחה אמר השלישית ועל

 . סמוך אחר שהוא תעבורו אחר אמר הרביעית ועל

 

 .ַעְבְּדֶכם-ֲעַבְרֶּתם ַעלֵּכן -ַעל-ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעֹברּו ִּכי-ְוֶאְקָחה ַפת ה
  :ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ 

 רק ,רב פיזור על ולא, עבדכם על עברתם כן על כי הוא, מועט דבר רק אמרתי שלא ומה

 עליך נהיה פן כמוך הצדיקים כדרך הרבה ועושה מעט אומר תהיה אל ויאמרו. מצווהב לזכותני

 .לבבך עם כאשר הרבה ולא דברת כאשר מועט תעשה רק, לטורח

 

  :ָׂשָרה ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות-ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ו
  מצווה: כל בעשותו האדם אותו יעשה אשר טובות הדרכות שתי הורנו

 . הזריזות .א

 . רצונו עושי למשרתיו יניח ולא, יעשה בעצמו בכבודו לעשות שיכול מה שכל .ב

 טרם אם כי, במהרה' כו לושי אמר לא אליה בדברו וגם .אברהם וימהר אמר: האחד שעל וזהו

 כך אחר, והמהירות הזריזות פניה נגד תשים דבר כל קודם כי לומר ,מהרי אמר ווייהצ גלותו

 . הציווי אמר

 הפת תייעש סדר ללמדה האם כי, לושי אומרו אל לב בשום והוא 'כו לושי אמר השנית ועל

 הגר שפחתי הנה תאמרי אל כיוון אך. העוגות יעשה לישה ידי שעל ידע לא מי כי, אברהם בא

 אוחזי אליה אמר כן על, העוגות ועושה מקטפת ואחת לשה אחת ותהיה יעזרוני הן וחברותיה
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 לוט כן שעל היה פסח כי דאמר ולמאן .העוגות עשי וגם לושי את כי עצמך ידי על מצווהב

 .העוגות תייועש לישה בין תאחרי ואל ,עוגות עשי ומיד לושי כיוון אפשר, ויאכלו אפה מצוות

 

  :ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו-ָּבָקר ַר� ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל-ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶּבן-ְוֶאל ז
 ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם -ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ח

  :ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו
 

 רך וגם בקר בן, שחט בהמות שלש כי) א פז מציעא בבא( ל"רז אמרו הנה '.כו רץ הבקר ואל
 שלשה היו ולא בהמות שלשה למה לדעת וראוי. בחרדל לשונות שלש להאכילם ,טוב וגם

 . משתים או מאחת טובים נתחים

 . ליה מיבעי אותם אותו לעשות מאי כן שאם ועוד

 . עשה אשר וטוב רך הבקר בןו לומר לו היה היו שלשה אם כי ,עשה אשר הבקר ובן אומרו וכן

 האורחים לפני יתן תבשילין רובייע אפילו םיישק מי כי' כו הבקר ובן' כו חמאה ויקח אומרו ועוד

 .וחלב בשר

 

 הגדול על כוונתו כל אך, היטב וישקם ויאכילם אורחים שלשה או שנים איש יזמין יקרה הנה אך

 הזה כדבר. ואחד אחד כל בשביל יעשה ,הערך שווי הם ואם, השאר כל יאכלו ואגבו שבהם

 האחד בשביל הייתה הזאת החרדה שכל ולא, מהם אחד כל נפש יקרה בעיני הנה אברהם אמר

 . לשאר אעשה ואגבו

 ויתן בשר נתחי שלשה יעשה ואם. ואחד אחד כל לכבוד אחת בהמה, בהמות שלש שחט כן ועל

, לשונות שלש היו לא אם, אחד כל אל אחד, שחט בהמות שלש כי איפה יודע במה, אחד כל לפני

 דומים שלשה או שנים שימצאו כנתח אינן כי, בהמות משלש בפחות לשונות שלש אין הלא כי

 עמד עשה מה, בנו ישמעאל את לזכות וגם זקן להיותו והנה. בשתים או אחת בבהמה לזה זה

 בן ויקח וזהו מצוותב לחנכו ישמעאל לנער נתן והשני, הוא לבשל לקח האחד. הלשונות ויחלק
, יותר מצוותב זריז אברהם להיות אך. אותם לעשות הנער אל שניהם ויתן וטוב רך אך ,בקר

 .האחד הבקר בן את הוא, מיד אותו לעשות הוא וימהר כן על

 

  :ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו-ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ח
 לפניהם לתת ורצה עשה והוא, כמוהו מיהר לא כי וטוב רךה את עדיין עשה לא הנער כי ובראותו

 חלקים לשלשה הלשון אחתוך אם אמר ואז. הנער אותם שיעשה עד המתין לא כן על, מהרה

 רק החשיב שלא יראה ולא, לבדו אחת מנה נותן אחד שלכל להורות שרצה גם ומה, כבוד אינו

. עצמו בפני מנתו לפניו נותן היה אורח כל ראשונים בימים וגם. השאר את זימן ואגבו האחד את

 כי ,עשה אשר. לשלישי הבקר בןו, לשני וחלב, האחד לפני לתת חמאה לקח ?עשה מה כן על
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 לעשות וימהר כאומרו שלו את לעשות מיהר הוא כי, עדיין עשאו לא הנער לעשות נתן אשר
 .אותו

 
 להיות ומצטער וחולה זקן שהיה עם, שכתבנו כמו מלאכים היו אם מסתפק שהיה ולהיות

 מלעמוד סר לא כן על, מלפניהם המאכל הסתלק אם או יאכלו אם לראות זה כל עם, בעמידה

 העץ תחתו, וחולה זקן שהוא הידוע הוא כלומר ,עליהם עומד והוא כי בראותם והם. עליהם

 .מאליו המאכל סלקו ולא ,ויאכלו ממנו בושו כן על, מאהלו חוץ

 

 ) א כח רבה שמות( ל"ז מאמרם על, בשערים אצלנו הכתוב ,אחר דרוש יאמר או

 אי הוא ברוך הקדוש להם אמר, השרת מלאכי בו לפגוע ורצו למרום משה שכשעלה

 .'וכו ביתו בתוך ואכלתם אצלו ירדתם אמש ממנו בושים אתם

, אברהם של חסדים לגמילות לםוכ צריכין היו כי למלאכים להורות יתברך הוא שכיוון שכתבנו

 נהנים כי להורות יאכלו שם כי יתברך רצה כן ועל, המלאכים עולם גם מתקיים חסדו ידי שעל

 מרכבה ועשות אותם בהניח יתברך הורה וזה. מםייומק מהם הוא גדול כי, חסדו מגמילות הם

 שהוא ,עליהם עומד והוא יאמר וזה. גדעון את כמלאך עשו ולא ,ויאכלו הם נכנעו בזה כי, ממנו

 הם כי הוא עליהם הוא ואיך, במעלה עליהם עומד והוא וזהו. למטה והם השכינה אל מרכבה

 .אליו כצריכים מפתו ויאכלו כן ועל, כמוהו השכינה תחת ולא העץ תחת

 

  :ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת� ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל ט
 ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת� -ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי� ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה י

  :ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריוְוָׂשָרה 
 

. האשה איה האורחים לשאול ארץ דרך מיעוט וגם. צורך לבלי נראה שרה איה שאלתם הנה

 . אברהם אל ולא שרה אל הבשורה יחסו למה וגם

 זו בשורה צורך ומה 'וכו בן לך ממנה נתתי וגם באומרו, תלד ששרה בישרו ה' גם כי ועוד

 . עתה

 לומר) שם( ל"רז שהוצרכו עד ,שרה איה שישאלו באהל הייתהש מהמלאכים היפלא ועוד

 . ברכה של כוס לה לתת או בעלה על לחבבה

  אשוב שוב באומרו כפל למה ועוד

 .זו הודעה צורך ומה .אחריו והוא אומרו עניין מה וגם

 

 פירסה ששרה מפני לחם לפניהם הובא לא למה כי) א פז מציעא בבא( ל"רז אמרו הנה אמנם

 זכתה לא אשר מדבר מדאגה לה תצר יבצר לא והנה. העיסה ונטמאת לשה הייתהכש נדה

 אדרבה כי הוא נהפוך כי להורות כן על. היא הגונה לא אולי, ידיה ממעשה זו מצווה עשותילה
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 לתת לנערותה יתברך החזירה כי לאות ההוא הדם והיה, מצווהב התחילה מאז ה' אותה פקד

 . הריון לה

 אל, היא עשתה מאשר ולא עשית מאשר אכלנו הלא כלומר ,אשתך שרה איה שאלו כן ועל

 שרה איה הלא כי. היא ראויה כי הבשורה ואליה הזוכה היא אדרבה הלא כי אחריה תהרהר
 ולומר אחריו לענות, ביתה בירכתי צנועה כלומר ,באהל הנה ויאמר שיענה כדי והוא, אשתך

 תהלים ילקוט( ל"ז שאמרו כמו לבנים ראויה צניעותה בזכות כי ,לשרה בן והנה' וכו אשוב שוב

 פוריה כגפן אשתך אימתי, ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך) ג קכח תהלים( פסוק על) תתפא

 .ביתך בירכתי כשהיא -

 

ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת� ְוָׂשָרה -ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי� ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה י
  :ַאֲחָריו
 אומרו בכפל, הוא המרכבה ממלאכי מלאך כי לגלותהחל  בזה הנה ,אליך אשוב שוב ויאמר

 אמר השכינה ועל, מלאכים ושלשה שכינה היו אברהם אל אז הבאים הנה כי והוא .אשוב שוב

 השכינה אותב ספק אין יצחק בלידת כי, המרכבה מלאכי בלי שכינה אין כי ,אשוב ידה ועל ,שוב

. השכינה מזיו אורה הבית שנתמלא הוא טוב כי אותו ותרא ה"ע רבנו משה בלידת ענייןכ, שמה

 '.וכו אליך אשוב למועד אליו אמר יתברך הוא כי היה וכן
 

 לפני בפתח היא אם ביתה בירכתי צניעותה איה תאמר ושמא ,האוהל פתח שומעת ושרה

 אברהם נמצא, בו הדובר המלאך של אחריו היה אברהם כי ,אחריו והוא אמר לזה, האורחים

 .פנימה הייתה כן לא שאם, שם ששרה הפתח ובין המלאך אחורי בין מפסיק

 

  :ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה ֹאַרח ַּכָּנִׁשים יא
  :ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקן-ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְב�ִתי ָהְיָתהַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה  יב
  :ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  יג
 

 ,בימים באים זקנים ושרה אברהם כי, שבהם הוהשו הצד כי אמר '.וכו זקנים ושרה ואברהם
 שלא אורח אך, כנשים טבעי אורח כלומר ,כנשים אורח הוא לשרה להיות חדלש מה אך

 אחרי נדה ופירסה לנערותה חזרה כי, ממנה חדל לא שנה תשעים אחר נס דרך שהוא כנשים

 .הנשים הפך זקנתה

 

  :ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקן-ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְב�ִתי ָהְיָתה יב
 הנה כי עיכוב אין ממני הנה לאמר היה הנה, דברה שלא וגם ,בקרבה שרה ותצחק כן ועל

 כי אלא אינו העיכוב אך לנערותי וחזרתי נדה פרסתי כי, עדנה לי הייתה כבר בלותי אחרי
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, עדונין לי תהי דסיבית בתר באומרם) כ מח( רבה בראשיתב ל"רז כוונו אפשר וזה .זקן ואדוני

 . ברור לשונם שאין גם

 שהיא השלום מפני לשנות שמותר מכאן באומרם) ב סה יבמות( ל"ז מאמרם שבייית ובזה

 אם כי, מאמרה משנה אינו מקרא של כפשוטו ואם. זקנתי ואני אמר ה"והקב זקן ואדוני אמרה

 בלותי אחריש שאמרנו במה אך. מאמרה חצי אם כי אמר לא ה"והקב שניהם על אמרה שהיא
 .כמדובר ל"ז מאמרם יצדק, לנערותה חזרה שהיא רק בתמיה אינו עדנה לי הייתה

 

  :ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  יג
 ,שרה צחקה כי שלחתיו חנם האם המבשר זה היה למה כלומר זה למה ואמר יתברך והשיב

 כל עם אלדש הוא ודאי אמנם כי האף לאמר הייתה הצחוק כוונת הנה, בפיה דברה שלא וגם

 .זקנתי אני כי אתמה זה
 

  :ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶלי� ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן ?ָּדָבר 'מהֲהִיָּפֵלא  יד
, נכונה דבר לא האורח כי חשבה אולי כי כמסתפקת שרה צחקהש התימה מן אינו הנה אמר

 מסתפקת, הוא צבאותה'  מלאך כי בדעתה עלה אם וגם. םייערב שהיו בדעתה היה אם גם ומה

 ה'מ ויתכסה היפלא אומרה'  אני עתה הנה כן על. ברכה דרך או מעצמו או הדבר יצא המ אם
 אשוב למועד אומר עצמי אני עתה והנה, יתכסה שלא ודאי אינו במלאך כלומר, בתמיהה דבר

 .להסתפק אין המדבר שפי ,עתה כי בן ולשרה' וכו

 

  :ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאֹמר לֹא ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ָצָחְקְּת  טו
  :לב לשים ראוי

 . ה' מאמר כחשה למה

 היא אך. קולה על ה' יקצוף פן להודות לה היה כן על כי הוא שנהפוך ,יראה כי אומרו ועוד

  .זקנתי ואני לאמר צחקהש לה אמר והוא ,זקן ואדוני באומרה צחקה היא כי שינוי ראתה
 

 נאמר אולי אמרה כן על, לשנות שמותר ידעה לא והיא, זה מטעם לא אך אמת היה הצחוק והנה

 על אתי יריב כך ואחר הצחוק במציאות אודה עד משנה והוא ,זקן ואדוני יתברך מאתו לו

 הוא ומעיד אומר היה דעתו מאומד שהוא כלומר הצחוק הכחישה כן על. כוביהע בו שתליתי

 בצחוק תודה אם עמה יתקוטט פן יראה כי רק, כיחשה בנבואתו האמנה מבלתי לא כי, יתברך

 על לא כי בחכמתו אברהם הבין אז. אמת הוא זקן ואדוני כי על שהוא הטעם גם כי לה באמור

 כן על. זקן שהוא עליו רק היה לא טעמה אך, השלום מפני שינה הוא אולי אם כי כיחשה חנם

 מפני שינוי היה אולי, הפכו או אמרתי כאשר היה אפשר הטעם הנה לומר ,צחקת כי לא ויאמר

 .והודת שתקה אז, תכחשי ואל הוא אמת בעצמו בלבד הצחוק אך, השלום
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  :ְּפֵני ְסֹדם ְוַאְבָרָהם ֹהֵל� ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם-ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעל טז
 תםוללו שהוא לשלחם וילך, ויהול מצוותל בעצמו לזכות רצה והשקם שהאכילם אחר כי יאמר

 . המתרגם כמאמר

 . מיותר יראה האנשים אומרו והנה

 . סדומה וילכו לומר לו היה וישקיפו באומרו וכן

 

 כאנשים הראותם הנה כי והוא, ויהול מצוותב אברהם שיזכה באופן עשו כי תורה סיפרה הנה אך

 ימצאו וברגע ם.רוחניות אל לשוב יכולים היו אכלם אחרי אך, אברהם יאכילם למען רק היה לא

. בסדום ימצאו אחת ובפסיעה, המלאך הוא עולם של שלישו כי, אנשים בדמות ואפילו בסדום

 על משם וישקיפו וגם, ונסוע הלוך ההולכים אנשים כדרך שהוא האנשים משם ויקומו כי ואמר
 היה שלא ,לשלחם עמם הולך ואברהם כי על היה, השקפה בלי כרגע קפצו ולא, סדום פני

 לא רגע כמו קפצו ואילו, יהולו מצוות םייק למען שהוא, לשלחם כדי אברהם מהלוך יותר הלוכם

 .מצווהה םיימק היה

 
  :ָאָמר ַהֲמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה 'וה יז
  :בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ-ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּוְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה  יח
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט  'הֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר� -ָּבָניו ְוֶאת-ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת יט

  :ִּדֶּבר ָעָליו-ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר-ַעל 'הְלַמַען ָהִביא 
 

  לב: לשית ראוי

 יודיע שלא דבר יתעלה הוא עושה היה שלא היתכן ',וכו מאברהם אני המכסה תמיהה זו מה

 . תמיהה זו ומה, לאברהם להיתח

' וכו גדול לגוי יהיהש מה ענייןה אל יוסיף ומה יתן מה כי, צודק בלתי ואברהם אומרו ועוד
  '.וכו בו נברכווש

 . צודק בלתי ויראה, טעם נתינת שהוא ',וכו ידעתיו כי אומרו וגם

 בניו את יצווהש יאמר איך כי, בניו על הביא למען לומר לו היה 'וכו הביא למען אומרו וכן
 '.וכו אברהם על הביא למען ה' דרך אחריו ושמרו

 

 וישקיפו הנה כי והוא. הקודם אחר נמשך ענייןוה. דינו ובית הוא וה' כי שידענו במה יאמר אך
 וירא לשלחם עמם הולך אברהם והנה. רוגז הבטת בהתלבשות שהביטו, לרעה השקפה שהיא

 וגפרית רגע כמו הפוכה סדום את מיד אברהם בראות פן יתברך הוא וחש. לרעה השקפתם

 צדיקים חמישים היו לא היתכן. חמה האכזריות זה מה לומר בלבו יהרהר הלא, השמים מן ואש

 הבחינו ולא, להשחית למלאכים יתברך הוא שנתן רשות אם כי זה אין אך. ההוא במקום יותר או

 . הכל וכלו לרשע צדיק בין
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 הכאב ויגדל ההיא הכליה נעשה רחמים שתוף בלי לבדה הדין דתימ פי על כי יחשוב לפחות או

 ואמר יתברך הוא בא כן על. כרצונו שלא לעשות ההולכים את ללוות הולך היה הוא כי, מאד

 הבחינו לא כן על כי ויחשוב, הם משחיתים כי שמורה, סדום פני על לרעה השקפה וישקיפו הנה

 הפך עושי את ללוות לשלחם הולך הוא וגם, ענייןה ורואה עמם הולך ואברהם. לרשע צדיק בין

 .רצונו

 

  :ָאָמר ַהֲמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה 'וה יז
 הוא המשחיתים מאת לא כי מאברהם אני המכסה אמר אחד באחדות דינו ובית הוא וה' כן על

 הדין מידת לא וגם. המשחיתים ולא בעצמו עושה ,וה' שהוא הנזכר הוא אני אשר אם כי, ענייןה

 .העושה רחמים מדת תוףיבש אם כי, לבדה

 

  :בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ-ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו יח
 מכמה הנה אמר לזה, המהרהר אל יחוש ולא צדקו משפט יתברך הוא יעשה תאמר ושמא

 . ממנו לכסות אין טעמים

 ברכת אותב איך שיאמר, טחוןיבב יפקפק כן ועל ,ועצום גדול לגוי יהיה היו ואברהם כי .א

 את או, המשחיתים אל הדבר להניח מתנהג יתברך הוא ככה אם, גמר לידי גדול לגוי ואעשך

 .חלילה לכליה ויתעתדו, דבר אשמת מזרעו יבצר לא והלא. רחמים שתוף בלי הדין מדת

 כי, שני טעם יש עוד אמר לזה, זולתם הארץ ייגו עם רק, כך יתנהג לא בניו עם, תאמר ושמא

 .העולם מן כלו גם אם כי נברכו שלא די לא ועתה ,הארץ גויי כל בו ונברכו לו אמרתי הלא

 

ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט  'הֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר� -ָּבָניו ְוֶאת-ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת יט
  :ִּדֶּבר ָעָליו-ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר-ַעל 'הְלַמַען ָהִביא 

 והושיצ הוא אליו ייוויצ הנה כי והוא .ומשפט צדקה לעשות' וכו ידעתיו כי והוא ,שלישית ועוד

 הם יעשו עושה יתברך שהוא שהדרך ה', דרך להם שיאמר', וכו לעשות ה' דרך ושמרו בניו את

 אם כי, צדקה לומר צריך אין, אברהם בעיני והנה. כן אתם אף ומשפט צדקה עושה הוא ומה

 יאמר איך כן ואם, משפט יעשה לא הארץ כל השופט כאומרו, סדום ענייןב היה לא משפט אפילו

, חלילה עושה אינו משפט אפילו ולדעתו, ומשפט צדקה שהוא ה' שעושה דרך יעשו אברהם

 .האמת אודיענו כן על, ומשפט צדקה לעשות ה' דרך' וכו ידעתיו כי וזהו

 
 אכסה ולמה, עצמו אל גם אם כי בניו אל נוגעים בלבד לא בניו שיעשו ומשפט צדקהה כי ועוד

 םיישתתק לעתיד עד הדורות מוייויתק ימשכו, ומשפט צדקה ישראל עשות ידי על כי. ממנו

 צדקה העדר על הדורות בקיום הפסק יהיה ו"ח אם כן שאין מה, ולזרעו לאברהם הארץ מתנת
 הם יעשו לא חלילה ה' דרך זה אין כי ובראות. לאברהם לעתיד המעותד םיייתק שלא ,ומשפט

 עליו כי והוא ',וכו אברהם על ה' הביא למען וזהו, עצמו מאברהם גם טוב וימנע, ומשפט צדקה
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 מויייתק שאז, כנודע לבא לעתיד הוא הלא, לך אומר םיייתק ומתי אתן ולזרעך לך דבר ממש

 שיקדימו ומשפט צדקהב הוא אולב שלעתיד האושר וכל'. וכו והקניזי הקיני את עממים עשרה

 .'וכו לי וארשתיך על ל"ז שאמרו וכמו, בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון) כז א ישעיה( א"כד

 

 והלא ',וכו ואברהם' וכו המכסה אומר אני איך תאמר שמא, והוא', וכו ידעתיו כי יאמר או

 השיבם ולא וחטאים רעים המה כי וידע סדום אל קרוב שהיה אברהם הוא עונש בר אדרבה

 ואהבתיו שידעתיו מה כי, זה על יאשם לא אמר לזה. רבים עמים כל את כדרכו יתברך ה'ל

  '.וכו בניו את יצווה אשר למען אם כי םיגוי ריימג שהיה מה על אינו, בעצם

 מכל אברהם עשה אשר הנפש כל כי) כד פרק( אליעזר דרבי פרקיב ל"ז שאמרו מה והוא

 עד נמשך כי זרעו כן לא אך, בלבד עצמם הם אם כי כלל אחריהם זרעם אל נמשך לא יםיהגו

 כן שאין מה ,אחריו ביתו ואת בניו את יצווהש על אלא אינו ',וכו ידעתיו כי יאמר וזה, עולם

 ולא. בסדום עשה שלא מה על יאשם לא כן ועל, אחריהם זרעם אל היה שלא עשה אשר הנפש

 גדול הוא בניו את יצווה אשרש אלא, בחרן עשה אשר הנפש כל ריישג מה על זכות לו שאין

 מספיק

 . כזה גדול איננו כי עשה אשר הנפש כן שאין מה ',וכו הביא למען

 

  :ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד-ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ִּכי 'הַוּיֹאֶמר  כ
 .רבה כי ועמורה סדום זעקת הנה כי. החפץ על תתמה אל, לרעה השקפה שראית מה אמר

 הוא נהפוך בזה אך, עליהם שצועקים כצעקות החוטאים חטאת כך כל יהיו לא יקרה ולפעמים

 .הזעקה על מאד כבדה והחטאת, רבה הזעקה אם כי

 

  :לֹא ֵאָדָעה-ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ְוִאם-ֵאֲרָדה כא
 בחינת ולא, הדין עומק אל נא ארדה הדין מדת השקפת בלי כי למענך אעשה עוד הנה אמר

ה'  הוא רחמים דתימ ,אלי המגעת הצעקה אם כלומר ,אלי הבאה הכצעקתה אם כי הדין מדת

 אם כי, אליה אביט לא הדין מידת אל הבאה אם כי משפט לשאעשה מספקת בלתי בך הדובר

 הבאה רק עשו לא ואם אך. כלה אעשה אלי אולב כדאית שתהא שיעור עשו ואם .אלי הבאה אל

 .וארחם אדעה, דין ההיא דהיהמ תעשה ראוי להיות הדין מידת אל

 

 להם הטיבו שלא על ויש. להם שעושים הרעה על צועקים יש. זעקות מיני שני היו כי יאמר עוד

 שהיא - עשו משפט לעשות אלי הבאה הכצעקתה אמר. וכיוצא החזיקה לא ואביון עני יד ענייןכ

 אלא לכלותם אלי באה להיות שיעור שאין אלא לא ואם. כלה אעשה - עשוש מעשה על צעקה

 .וארחם אדעה, מעשה בלי טובה העדר בצירוף
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 ושבים העוברים המה עירם מבני לא אשר עליהם שצועקים מה בחשבון אעלה לא יאמר עוד

 '.כו עשו עצמה של הכצעקתה אם כי) ע רמז ילקוט( ל"רזמ כנודע היה שרב עם
 

 ) ע רמז לך לך ילקוט( ל"ז שאמרו כמו כיוון עוד
 , למרוד ומכוונים קונם את יודעים 'וכו וחטאים רעים

 םישבגוי היות עם, המעשה רק בחשבון אעלה לא זה כל שעם אמר. מהמעשה קשה הכוונה כי

 זכו לא זה כל ועם .עשו' כו הכצעקתה וזהו, למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש רעה מחשבה

 .בדינם

 

 .)כב. (ה' לפני עמד עודנו ואברהם סדמה וילכו האנשים משם ויפנו

 

  :'הַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסֹדָמה ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני  כב
 המלאכים לכת אחרי שאף, הבריות את לזכות חשקו וגודל, בקונו אברהם בטחון גודל הורה

, רחמים לבקש ה' לפני עומד עודנו רק מתפלה ידו השיב לא, יתברך בגזירתו להשחיתם לסדום

 .'כו בצלו משמש המתרגם שכתב וכמו

 

  :ָרָׁשע-ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם כג
 אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו� ָהִעיר  כד

  :ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה-ַהַאף ִּתְסֶּפה ְולֹא
 ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע -ָחִלָלה ְּל� ֵמֲעׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם כה

  :ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט-ָחִלָלה ָּל� ֲהֹׁשֵפט ָּכל
 

  ,לב לשים ראוי

 '. כו חמשים יש אולי יאמר ראוי היה ,תספה האף יאמר שטרם

  .תספה האף ואומר חוזר השני בפסוק למה ועוד
 . סתם תספה האף ובשני רשע עם צדיק נאמר בראשון כי ועוד

 המקום אל ויחזור, בקרבו אמר ולא בקרבה אשר אמר כך ואחר, במקום ויצא בעיר שנכנס ועוד

 . ליה דסמיך

 שלא לך חלילה יאמר מהראוי כי ,רשע עם צדיק להמית' כו לך חלילה כך אחר שאומר ועוד

 . בקרבה אשר הצדיקים למען למקום תשא

  .לך חלילה כרשע כצדיק והיה ואומר כופל למה ועוד
 '.וכו הארץ כל השופט אומרו זר כמו שיראה ועוד
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 אפשר גם. קרוב היותר וזהו עיר לכל עשרה לכלל יגיעו לא אך צדיקים יש אפשר הנה אמנם

 חמישים או עשרה כרך כל תוך יהיה אפשר היה ואולי, כרך לכל עשרה, חמישים לסכום שיגיעו

, יתברך נתווכו אפשר אלו בחינות ולעומת. אליו יםוהנלו וכל לוט בסדום כגון, לןומכ אחד בכרך

 . יחד רשע עם צדיק להמית או, מאלה אחד
 . נפשם יצילו בצדקתם המה אם כי, עירם יושבי את יצילו לא אך הצדיקים המית לבלתי או

 . יצילו זולתם את שגם אפשר או

 כרך לכל עשרה יש ואם. עצמם את יצילו מעשרה פחות יש שאם הוא כעת ראוי לי נראה ואשר

 חמשים אם כי כרך בכל עשרה מחולקים החמישים יהיו שלא גם, הכרכים חמשת כל את יצילו

 .אחת בעיר

 

  :ָרָׁשע-ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם כג
, מחמשים פחות שיש קרובה היותר בבחינה שהוא רשע עם צדיק תספה האף, החלו וזה

 תמית ולא בצדקתם נפשם את יצילו הוא ראוי כלומר, נפשם את הצדיקים יצילו לא האם כלומר

 .קרוב היותר שהוא צדיקים חמישים שאין יונח אם וזהו. אלו עם אלו

 

 אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו� ָהִעיר  כד
  :ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה-ִּתְסֶּפה ְולֹאַהַאף 

 עיר בכל עשרה יהיו אם לומר צריך אין. עיר לכל עשרה שיבואו צדיקים חמישים יש אולי אך

 וכל וביתו לוט שהיה סדום על חשב והוא. לבדה האחת העיר בתוך שיםיהחמ יהיו אפילו אם כי

 שאינו רשע עם צדיק אמר ולא, תספה האף. הידיעה א"בה העיר אומרו וזהו. אליו יםוהנלו

 לחמשה לומר, למקום תשא ולא. הנותרות רותייהע הארבע אל או, צדיקים זולת אל אלא חוזר

 למקום תשא ולא אמר ולזה, בלבד שיםיהחמ שבה העיר את ולא מקום בשם שנכללים הכרכים
 אינו כי בקרבו ולא בקרבה אומרו וזהו, האחת עיר של בקרבה אשר הצדיקים חמשים למען

 .אחת שבעיר החמישים בשביל כולן את שישא אם כי, כולן את הכולל המקום אל חוזר

 

 :אמר, מחמישים פחות בהיות שהוא רשע עם צדיק תספה האף שאמר האחת החלוקה ועל

 ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע -ָחִלָלה ְּל� ֵמֲעׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם כה
  :ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט-ָחִלָלה ָּל� ֲהֹׁשֵפט ָּכל

 זו חלוקה על והנה. נפשם שיצילו אם כי רשע עם צדיק להמית הזה כדבר מעשות לך חלילה

 בעת הדין דתימ כקטרוג והוא, ביםייח המה גם ברשעים מיחו שלא כיון, לו לאמר אפשר היה

 אם גם אמר זה על להשיב כן על. תחלו ממקודשי וממקדשי שנגזר עד מיחו שלא על רבןוהח

 בויייתח מיתה בויייתח הרשעים שאם אלא והוש לקותם תהיה ראוי אין, מיחו שלא על בםייתח

 .לך חלילה כרשע כצדיק והיה וזהו, יסורין צדיקים
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 כרך כל כי תאמר ואל, המקום כל את יצילו אחת בעיר היותם שעם חמשים יש אולי השני ועל

 כל השופט זה, השופט הלא כי, בה שנמצאו העיר את רק יצילו שלא באופן עצמו בפני דן אתה
 שלא מעלה לשרי או הארץ ממלכי לאחד המשפט היה אם כלומר, משפט יעשה לא, הארץ

 עיר אל ימחול ולא, עצמו בפני כרך כל אל ישקיף יפלא לא, כאחד הארץ כל לשפוט כח יעצרו

 הארץ כל השופט אך. עצמו בפני אחד כל ישפטו כי, שבחברתם צדיקים חמשים על אחת

 יחד הארץ כל שופט להיותו כי והוא. משפט פה יעשה לא כאחד העולם כל את דן שלפעמים

 בפני עיר כל שופט ואינו, בהפך או יותוזכ הרבה אחת בעיר ולפעמים, העולם כל זכיות מצרף

 יחשבו כאחת כרכים החמשה כל כי עתה תעשה כן. ועיר עיר בכל הובשו יותוהזכ להיות, עצמה

 תדונם כי, מוחלקים כבהיותן אחת בעיר החמשים היות הוא כך ידי ועל. אתה הכל אדון כי

 .יחד חמשתן

 

 ואחד אלף יהיו רשעים אלף יש שאם, הרוב אחר אם כי, לכל מספיקים אין כי תאמר ושמא

 מכריע אחד צדיק ואין, הכף להכריע לפניך יםושו ורשע צדיק כן אם כי, יתכן לא זה. צדיקים

 דהימ מרובה הלא כי לך חלילה. אחד בגדר כרשע כצדיק יהיה כי יאות ולא, רבים רשעים כנגד

 היה שאפילו שכן וכל, הרחמים מבחינת זה וכל. עירם יושבי כל את יצילו צדיקים ועשרה, טובה

 שכשניתן כמשחית חלילה אינו כי, משפט יעשה לא הארץ כל השופט הדין מידת ידי על נעשה

 המית לבלתי משפט יעשה שודאי הארץ כל שופט אתה כי, לרשע צדיק בין מבחין אינו רשות לו

 .בקרבה אשר הצדיקים בחמשים למקום ולישא, רשע עם צדיק

 

  :ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם-ֶאְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו� ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי ְלָכל-ִאם 'הַוּיֹאֶמר  כו
 המקום לכל ישא, אחת עיר תוך לםוכ שיהיו עם. צדיקים חמשים יהיו שאם שאמר עמו הסכים

 ונשאתי 'וכו צדיקים חמישים אחת עיר שהיא בסדום אמצא אם וזהו. כרכים חמשה הכולל
 שם ימצאוןש שאפשר העיר היא כי על ,סדום םייוס. אחד גם אין שבארבעתן עם, המקום לכל

 ,לאשמותם ונשאתי אם כי ,אשחית שלא לומר צריך אין ואמר. לוט שם כי ,רותייע משאר יותר

 .עליהם חוב ישאר ולא

 

  :ֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר-ֶאל ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר-ַוַּיַען ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ִהֵּנה כז
, אדנות שם הוא אדני אל לדבר הואלתי נא הנהו, הגדול השם עם דברתי כה עד אברהם אמר

 '.וכו ואנכי בחשבון וחסור הולך בהיותו גם ומה ,הגדול השם לפני לסרב בוש כי והוא
 

ָהִעיר ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית -ָּכל-ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה ֶאתאּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲחִמָּׁשה  כח
  :ֶאְמָצא ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה-ִאם

 ולא המקום לומר לו היה וגם. סתם אשחית לא השיב ה"והקב, העיר כל את אמר אברהם הנה

 אם כי ,להם ותמחל שאישת אומר איני סרוןיהח ועל .'וכו יחסרון אולי אמר אברהם אך. העיר
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 כפרה כדי יש וחמשה בארבעים כי והוא. העיר אל אם כי הכרכים כל אל לא ואף ,תשחית לאש

 החמשה יצילו ולא כולה החמישית העיר כל את בחמשה התשחית אמר, וחצי כרכים לארבעה

 את אפילו לגמרי השחתה אעשה לא כלומר סתם אשחית לא ,יתברך הוא והשיב. חציה את

 .כולם את סרייא אם כי. אשאיר ואיזה אשחית חצי איזה כי, חציה

 
  :ַוֹּיֶסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו ַוּיֹאַמר אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים כט

ֶאְמָצא -ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ִאםָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדֵּבָרה אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁשלִׁשים -ַוּיֹאֶמר ַאל ל
  :ָׁשם ְׁשלִׁשים

ֲאֹדָני אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֶעְׂשִרים ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור -ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה לא
  :ָהֶעְׂשִרים

ַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ַהַּפַעם אּו-ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדְּבָרה ַא�-ַוּיֹאֶמר ַאל לב
  :ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה

 

 ובארבעים .אעשה לא אמר שיםווהשל הארבעים יןיובמנ ,אשחית לא אמר למעלה הנה

 . שיםובשל כן שאין מה בעבור אמר ובעשרה ובעשרים

 כך ואחר כרכים חמשה על חמשים אמר להיתח כי ל"ז י"רשירש פ יןיהמנ ירידת ענייןב והנה

 . לאחת עשרה עד השלשה על ושלשים הארבעה על ארבעים

 

, חלוקה בכל חנינה תוספת ושתהיה ,אחר באופן שהערנו מה אל לב בשום ,אחרת דרך ויתכן

 בפעמים כי והוא. הערך לפי והוש נםיישענ לארבעה ארבעים ולא לחמשה חמשים ולא

 אחד לכל עשרה שהיו ,שלשים עד כי והוא. קצתם על כך ואחר ,הכל על בקש הראשונות

 או בעשרים אך. הם גם להינצל, ברוב השתיים יתבטלו בקש, החמשה רוב שהם מהשלשה

 הרוב אחר ידונו ולא לאחד ועשרה לשנים העשרים יספיקו בקש, המיעוט כנגד שהם בעשרה

 . שיםוהשל בעבור אמר לא כן על .ברוב יתבטלו שלא, וחטאים רעים שהיו

, וחמשה ארבעים שם אמצא אם אשחית לא נאמר להיתח והוא. הערנו אשר יתבאר ובזה
 כל את ישחית שלא העיר כל את בחמשה התשחית אמר אברהם כי על השחתה לשון אמר

 אליו באמור אך. םיסוריי אם כי העיר כל אשחית לא, סתם אשחית לא והשיב, החמישית העיר

 לא יתברך הוא לו משיב היה אם, השחתה הזכיר ולא ,ארבעים שם ימצאון אולי אברהם

  – אמר כן על ,מעט אם כי ליוןיכ שהוא השחתה גדר יעשה שלא נראה היה, אשחית

 

  :ַוֹּיֶסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו ַוּיֹאַמר אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים כט
, מהארבעה אחת לכל עשרה יש הלא כי הארבעים בעבור וזהו, עשיה שום כלומר אעשה לא

 .הארבעה זכות בעבור ארבעה בין אחד, גדול ברוב תבטל החמישית כן ועל
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ֶאְמָצא -ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדֵּבָרה אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁשלִׁשים ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ִאם-ַוּיֹאֶמר ַאל ל
  :ְׁשלִׁשיםָׁשם 
 אינו זה כל עם, רוב מציאות יש עדיין כי כלל יעשה שלא אעשה לא שאמר גם שיםושלה על אך

 .יתברך ברחמנותו רק שיםושלה בעבור בעצם

 

 ֲאֹדָני אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֶעְׂשִרים ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור-ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה לא
  :ָהֶעְׂשִרים

 שלא היא וההטבה, אשאיר םיהשתי כי, הכל אשחית לא כלומר אשחית לא אמר עשריםב אך

 אומרו יצדק, יםיהשת רק יצילו שלא להיות והנה. טובה דהימ מרובה כי, ברוב השתים יתבטלו

 .זכותם מספיק השנים אל כי העשרים בעבור

 

ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית -ַוֲאַדְּבָרה ַא�ָנא ִיַחר ַלאֹדָני -ַוּיֹאֶמר ַאל לב
  :ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה

 .העשרה בעבור אומרו וגם ,אשחית לא עשרהב אמר זה דרך ועל
 

  :ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו-ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל 'הַוֵּיֶל�  לג
 

 אל לדבר כלה ה' כאשר וילךש שעל, לצדיקם בפרץ לעמוד אברהם חשק היה כך שכל יאמר
 מעט עוד מתעכב היה שאם ,למקומו שב ואברהם כן על, דבורו אחרי נתעכב ולא ,אברהם

 אז ,כלל נתעכב ולא ,לדבר כהתימו שהלך בראותו אך. להתחנן בפעם כפעם שב אברהם היה

 שב שסמך וזהו. סדומה באו לא למקומו שב שאברהם ראותם עד המלאכים וגם. למקומו שב

 .למו אלוהיםה יתעשת פן חשו כי' כו ויבאו, למקומו

 

  טי פרק
לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו -ְסֹדם ַוַּיְרא-ַוָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער א

  :ַאַּפִים ָאְרָצה
ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם -ֲאֹדַני סּורּו ָנא ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא ב

  :ְלַדְרְּכֶכם ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין
  :ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּוֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם -ָּבם ְמֹאד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיֹבאּו ֶאל-ַוִּיְפַצר ג
  :ָהָעם ִמָּקֶצה-ָזֵקן ָּכל-ַהַּבִית ִמַּנַער ְוַעד-ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסֹדם ָנַסּבּו ַעל ד
  :ֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתםָּבאּו ֵאֶלי� ַהָּלְיָלה הֹוִצי-לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ַוִּיְקְראּו ֶאל ה
 

  :להעיר ראוי

 , מלאכים קראם ופה, האנשים משם ויקומו אנשים קראם שלמעלה היה מה
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 , לוט בבית אכלו איך אנשים בדמות שלא באו שעתה הוא ואם

  .אנשים קוראם כן אחרי וגם
  .סדום בשער יושב לוט כי יודיע למה וגם

 הכניסו על המקום אנשי יהרגוהו פן חש ולא' כו נא סורו להם לאמר לוט לבו אל ערב איך ועוד

 . אורחים

 . מיותרת הנה מלת כי ,אדוני נא הנה באומרו ועוד

 . הסרה בלשון הגשה אמר למה וגם

 .להיתח הרחיצה על והישצ אברהם עשה אשר הפך, הלינה אחר ורחצו באומרו ועוד

 

לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו -ְסֹדם ַוַּיְרא-ָּבֶעֶרב ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַערַוָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה  א
  :ַאַּפִים ָאְרָצה

 ראה אך. הצילו למען אורחים הכנסת מצוותב לוט את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה הנה אמנם

 הארץ אילי אנשים שיש מקום המשפט בשער יושב והוא אנשים בדמות אליו יבאו אם כי יתברך

 שני ויבאו כן על. מצווהה יעשה ולא עליו יקומו או ,לוט יסתכן הלא, הנדונים עם המון עם
 מקום המשפט מקום סדום בשער יושב לוטש מפני והטעם. מלאכים בדמות כלומר המלאכים

 כמו והוא. הם לא אך ראה לוט לומר לוט וירא וזהו. לבדו לוט אם כי אותם יראו שלא, רואים

 הגר כן שעל במלאכים מכירים היו אברהם בית בני כל כי) ז מה רבה בראשית( ל"ז שאמרו

, מאברהם למד כי חסד בגמילות לזכות ורצה. ביתה הליכות צופיה פסוק זה על ודרשו, הכירתם

, ויחרדו מזמינם שאני ישמעו הלא בפניהם הזקנים בשער ממקומי בם אדבר אם בלבו ויאמר

 ואז. אתם בדברו קולו ישמע שלא מקום עד, מהם רחק עד לקראתם וירץ מאתם קם כן על

 .ארצה וישתחו
 

ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם -ֲאֹדַני סּורּו ָנא ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא ב
  :ְלַדְרְּכֶכם ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין

 אך .י"אדנ שם הוא השכינה אל חסיםיימת םיירוחנ אתם נא הנה כלומר ,אדני נא הנה ויאמר

 וזהו. לזכותני עבדכם בית אל לאנשים והיו, זה ממציאות נא סורו חסד בגמילות לזכות כדי

, התלבשתם אשר גשמות מלבוש הפשטת הוא רגליכם ורחצו השכם בקר כך ואחר ולינו

 .ירגישו שלא והלכתם והשכמתם ואז. כנודע, לרגל הנמשל

 

 שבהיותי גם כי, חסד גמילות מצוות עשותל יכול תיייה לא ממש אנשים תםייה אם יאמר או

 ללכת שלוחי או אני צריך תיייה ביתי עד בדרך בלכתכם אך אתכם להחביא אפשר היה בבית

, שכינה לשם דומים םיילרוחנ חסיםיימת אדני אתם נא הנה אך. לחנותכם ביתי לראותכם אתכם

 בהסרה כי 'וכו נא סורו אם כי, בדרך אתכם להוליך ולא מקום למורה לא תצטרכו לא כן על

 רגליכם ורחצו כך ואחר ולינו. תשגו ולא עבדכם בית אל הנכם, מפה שתסורו בלבד
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. הרוחניות הוא לכם המיוחד לדרך הוא ,לדרככם והלכתם והשכמתם הגשמיות מההתלבשות

 .בך ירגישו שלא נלין ברחוב כי לא ויאמרו

 

  :ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו-ָּבם ְמֹאד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיֹבאּו ֶאל-ַוִּיְפַצר ג
 ויסורו וזהו. ביתו אל הלכו ביתו ומורה ומנהיג הליכה שבלי כמאמרו ויעשו ]מאד בם ויפצר[

 .ביתו בתוך נמצאו רגע כמו כי ביתו אל ויבאו לו סמוכים אליו ועודם

 
  :ָהָעם ִמָּקֶצה-ָזֵקן ָּכל-ַהַּבִית ִמַּנַער ְוַעד-ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסֹדם ָנַסּבּו ַעל ד

 אפה ומצוות משתה להם שעשה אחר עד הורגש לא ,חסדים גמילות מצוות עשותו ובעוד

 אכלם אחרי וששהו המזון ברכת אחר שהוא ישכבו טרם אם כי מיד האוכל אחר לא גם .ויאכלו

 '.וכו ישכבו טרם עד
 

  :לב לשים וראוי

 . הבית תוך נכנסו ולא הבית על נסבו למה

 . להוציאם הם נכנסו ולא שיוציאם לו אמרו למה וגם

 . צורך ולבלי מיותר שהוא האנשים איה אומר נדקדק לזה אך

 מבית שהלכה אשתו ידי על) ז נב שם( ל"ז שאמרו כמו או, שם אורחים כי ידעו המה הנה אך

. ומריבה מצות לשון אפה ומצוות וזהו, מלח נציב נעשתה כן שעל לאורחים מלח לשאול לבית

 כי פתוח היה עדייןש הפתח אל נגשים והיו, הבית תוך מדברים אנשים קול שומעים שהיו או

 היו ולא משם הביטו פתוח הפתח ובעוד. אחריו סגר והדלת לוט עליהם שיצא עד נסגר לא

 למו יהיה לבל הבית על נסבו להיתח כן ועל, להם מתראים היו לא המלאכים כי אדם רואים

 .מסביב מנוס בית

 

  :ָּבאּו ֵאֶלי� ַהָּלְיָלה הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם-לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ַוִּיְקְראּו ֶאל ה
 אתה לכן. לנו נראים אינם כי האנשים איה לו ואמרו, אותם רואים היו לא כי בפתח אותו ויקראו

 כי. כמשפטנו אורחים הכניסך על נמיתך פן מלהוציאם תירא ואל ,אלינו הוציאם אותם הרואה

 אשר אומרו וזהו, מעצמם אליך באו הם אם כי אתה קראתם לא כי דבר אשמת עליך אין הנה
 .הרגשת לא הלילה ובחושך הלילה אליך באו

 

  :ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו-ַוּיֹאַמר ַאל ז
ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם -ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָאה-ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר לֹא-ִהֵּנה ח

  :ֹקָרִתי ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל-ַעל-ַּתֲעׂשּו ָדָבר ִּכי-ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל
 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 216       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 או, להנאתכם או, הביתה שאספתים על אותי במוצאכם אותי להרע דעתכם או יבצר לא אמר

 ,תרעו אחי נא אל לי להרע הוא אם. אורח שם וישתה יאכל לבל העיר הסכמת על אותם לקנוס
  :סבות לשתי

 אחי להיותכם וגם. ושופט לשר אותי שמניתם) כידוע ,עתה פירושו נא כי( עתה להיות אחת
, ההסכמה דבר על הוא ואם. 'וכו לי נא הנה להנאתכם הוא ואם .תרעו אל האהבה בבחינת

 .באו בלבד קורתי בצל להיות רק, באו לשתות ולא לאכול לא כן על כי יאשמו לא הלא

 

ֵמֶהם ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש ָלגּור ַוִּיְׁשֹּפט ָׁשפֹוט ַעָּתה ָנַרע ְל� -ָהְלָאה ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא-ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש ט
  :ְּבלֹוט ְמֹאד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר ַהָּדֶלת

 . הלאה הפך הוא גש הנה

 . במאמרו לוט עשה משפט לא הלא כי שפוט וישפוט ועוד

 , עוד נרצך לא כי, תעשה לא אם הלאה או, מאמרנו תעשה אם גש יאמר אך

 . עלינו ןייד להיות גם ומה

 

 בא האחד הלא כי, כלום אינו זה. ושופט לשר עושים וכך, עלינו אתה ןייד הלא כי תאמר ושמא
 שאנו עתה. גר היותך אחר ושתים פעם היום שפטת אשר לך ודי ,שפוט שפט וכבר לגור

 היותו בבחינת חשיבות דרך באיש להיתח ויפצרו. מהם לך נרע נותיימהד אותך מעבירים

 .בלוט באיש וזהו חשיבות בחינת בלי בלוט כך ואחר, חשוב שהוא לאיש חסיימת

 
 :ַהֶּדֶלת ָסָגרּו-לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה ְוֶאת-ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת-ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת י

  :ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח-ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקֹטן ְוַעד-ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ְוֶאת יא
 

 האנשים את הכו, מבפנים סגרו הדלתש ואחר 'וכו לוט את ויביאו בלוט יד שלחם אחר הנה

 אמרו ולא הפתח אומרו וזהו. הפתח אולמצ נלאו פתוח בפתח שאפילו, בסנוורים חוצה שהיו

 .נכנסים היו לא פתוח שהפתח שגם הנה' כו לוט ויצא אומר כך שאחר וזהו. הדלת

 

 יראה וילאו מאומרו כי וגם .הפתח אולמצ נלאו הבית פתח בהיותם איך ,לב לשים באנו ואם

 . הידוע הפתח שהוא א"הפ ח"בפת הפתח אומרו וגם. מצאוהו הלאות אחר כי

 . ימיתום פן לברוח להם היה אדרבה, הפתח בקשו למה וריםובסנ הוכוש אחר כי ועוד

 הוא םימסו היותר הגדול הפתח למצוא וילאו לברוח בחרו סומים בהיותם כי יאמר אפשר אך

 .נפשם על מלטילה החצר פתח

 
-ְל� ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן-ְל� ֹפה ָחָתן ּוָבֶני� ּוְבֹנֶתי� ְוֹכל ֲאֶׁשר-לֹוט ֹעד ִמי-ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל יב

  :ַהָּמקֹום
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  :ְלַׁשֲחָתּה 'הַוְיַׁשְּלֵחנּו  'הְּפֵני -ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי-ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת-ִּכי יג
 'הַמְׁשִחית -ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי-ֲחָתָניו �ְקֵחי ְבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן-ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל יד

  :ָהִעיר ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו-ֶאת
 

 . לו היו לא ובנים ,ובניך אומרו על לב לשים ראוי

 . שנים והיו חתן אומרו וכן

 .חתן פה לך מי עוד אמר ולמה, לינצל םיראוי היו לא חתניו כי מהם יבצר לא הלא כי ועוד
 

 לך מי עוד לו שאמרו וזהו. מהן בנים שני שיוליד בנותיו עם לו יקרה אשר את ידעו המה אך
 כי כלומר, בחוץ ולא הוא פה ,לך מי עוד הלא כי, מהבית חוץ שילך מי אל תחוש אל כלומר פה

 הוא פה לך שיש במה הנה כי, היו כלא היו כי יהיו לך לא שבחוץ חתניך כל כי אלה זולת לך אין

 ,ובנותיו עצמו הוא כי והוא .ובנותיך בניך וגם פה הוא בעצם שלך חתן כי .ובנותיך ובניך חתן
 הוא כי, בנות השתי הן ובנותיך, ומואב עמון הן ובנים, לעצמו חתן הוא כי ,חתן יש ומהן ממנו

 אולי ,המקום מן הוצא בעיר לך אשר כל זה כל ועם. בנותיו והבנות בניו והבנים בנותיו בעל

 כך כל הדבר ויהי 'כו חתניו אל וידבר יצא ואז. מועיל בם אין כי יראה הוא כי כלומר, למו יועיל

 .מלבו ולא מצחק הוא שהיה אם כי חשבו לא שאפילו זר כמו להם

 

ְׁשֵּתי ְבֹנֶתי� -ִאְׁשְּת� ְוֶאת-ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאֹמר קּום ַקח ֶאת טו
  :ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר-ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן

ָעָליו ַוֹּיִצֻאהּו  'הִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ְּבֶחְמַלת -ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד טז
  :ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר

-ַּתֲעֹמד ְּבָכל-ְוַאל ַּתִּביט ַאֲחֶרי�-ַנְפֶׁש� ַאל-ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל יז
  :ִּתָּסֶפה-ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן

  :ָנא ֲאֹדָני-ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל יח
ַנְפִׁשי ְוָאֹנִכי -ָנא ָמָצא ַעְבְּד� ֵחן ְּבֵעיֶני� ַוַּתְגֵּדל ַחְסְּד� ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת-ִהֵּנה יט

  :ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה ָוַמִּתי-ֵלט ָהָהָרה ֶּפןלֹא אּוַכל ְלִהּמָ 
ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקֹרָבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי -ִהֵּנה כ

  :ַנְפִׁשי
  :ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ -ָהְפִּכי ֶאתַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני� ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי  כא
  :ָהִעיר צֹוַער-ֵּכן ָקָרא ֵׁשם-ֹּבֲא� ָׁשָּמה ַעל-ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד כב

 

 להם הייתה רחמים עת שהוא השחר עלות אחר כי, הרחמים למו נהפך איך יתברך הוא הורה

 .פקודתם
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ְׁשֵּתי ְבֹנֶתי� -ִאְׁשְּת� ְוֶאת-ַהַּׁשַחר ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאֹמר קּום ַקח ֶאתּוְכמֹו  טו
  :ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר-ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן

 אמר ולא תספה פן אומר כך ואחר, העיר בעון תספה פן להיתח אומרו אל לב לשים וראוי

 . העיר בעון

 ומה ,תספה פן המלט ההרה ואומר מפחידו למה ,בשבילו הייתה המלאך שביאת אחר כי ועוד
 . אברהם אל שילך הוא ,ההרה שאומר ל"ז י"לרש גם

 ויוציאוהו שאומר לבדו אותו רק הוציאו ולא בנותיו שתי וביד בידו האנשים ויחזיקו אומרו עוד
  .לעיר מחוץ ויניחוהו

 . הוציאום יחד כי יורה אותם כהוציאם ויהי אומר כך שאחר ועוד

 '. וכו אשתך קח קום לו יאמרו מקודם ולא עליו ה' בחמלת פה אומרו ועוד

 . תספה פן' וכו נפשך על המלט שאומר הנשים את ולא אותו הפחיד למה ועוד
  .החוצה כהוציאם רק הוציאו טרם הזהירו לא למה ועוד
 . בראשה א"וה תיבה בסוף א"בה החוצה אומרו ועוד

 . ויאמרו נאמר ולא המלט ויאמר אומר כך אחר למה בידם המחזיקים היו שהשנים אחר כי ועוד

 . מובן בלתי ,אדני נא אל אליהם ויאמר אומרו ועוד

 העושה יתברך הוא הדבר זה הלא כי ',וכו חסדך ותגדל' וכו חן עבדך מצא נא הנה אומרו ועוד

 . ה' מבלעדי להציל בידו אין כי מלאך ולא

 . ה'ל רק צודק זה אין כי ',וכו הפכי לבלתי פניך נשאתי הנה אומרו ועוד

 . בלבד אחד עם כמדבר היא והאמירה ,אליהם ויאמר אומרו כי ועוד

 שלא שם תדבקנו רעה איזה ,הרעה תדבקני פן ההרה להמלט אוכל לא ואנכי אומרו ועוד

 . בעיר בו תדבק

 .הזאת הגדולה יראתו הייתה מה להצילו רק הייתה לא מיכאל המלאך שביאת אחר כי ועוד

 

 את להפך הלך הדין מצד שגבריאל כמו לוט את להציל בא החסד מצד מיכאל כי אמת הן אמנם

 קום ויאמרו עליו האיצו ויחד, בהצלה מיכאל עם ידו להיות הסכים גבריאל גם להיומתח, סדום
 .עון בך שאין גם .העיר בעון תספה פן' וכו קח

 

ָעָליו ַוֹּיִצֻאהּו  'הִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ְּבֶחְמַלת -ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד טז
  :ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר

 כי מלבו ולא, הדין שמצד אותו גם, ויחזיקו זה כל ועם. אמנה כקטן ויתמהמה כי חטא מיד אך

 היותו עם לעיר מחוץ ויוציאוהו. להצילו חפץ ה' כי שראו, עליו רחמים מדת ה' בחמלת אם

 גדולה אבן להוליך שרצה חזית במדרש שאמרו דוסא בן חנינא כרבי להם וקרה. כדאי בלתי

, והשכירם פועלים בדמות מלאכים חמשה הוא ברוך הקדוש לו וזימן פועלים וביקש לירושלים

 תת ידי שעל אצלי נהושהכו. לירושלים עין כהרף האבן ואת אותו ונשאו בידינו ידך תן לו ואמרו
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, לנשים היה שלא מה לוט וןוע על כי יהיה זה דרך ועל. כרגע האבן את לישא גם זכותו תועיל ידו

 לוט ביד שאחזו חנינא רבי כמלאכי עשו כן על. הרוגז נחיצות טרם עין כהרף הוא נושא היה לא

 וזהו. לוט גם נישא ואגבן, לצדקתן מהן דוד בית מלכות להוציא העתידות ובנותיו אשתו וביד

 וזהו, זוכה היה לא הוא כן לא שאם ,לעיר מחוץ הוא גם ויוציאוהו' וכו בידו האנשים ויחזיקו

 '.וכו ויוציאוהו' כו ויחזיקו
 

-ַּתֲעֹמד ְּבָכל-ַאֲחֶרי� ְוַאלַּתִּביט -ַנְפֶׁש� ַאל-ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל יז
  :ִּתָּסֶפה-ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן

 שנאמר, לוט בו בחר אשר הככר כל דרך העיר מן הרחק להוציאם ובא לעיר חוץ צאתם ואחר

 הוא גם וסףתוני, סדום אנשי עם להתחבר בא שעליו מה וןוע לו נזכר, הירדן ככר כל את וירא

 תיבה בסוף א"ה יש כן על כי, הרבה רחוק שהוא החוצה אותם כהוציאם כן על, הראשון עם

 בראשית( ל"ז שאמרו כמו, הפלגה להורות שהוא בראשה ה' וגם, בראשה ד"למ במקום שהיא
 אמבטי אל לומר שהוא, בראשה ד"ולמ בסוף א"ה שיש) ט תהלים( לשאולה על) ד נ רבה

 . לוט חטא ידו שעל כריהכ ממקום הרבה הוא החוצה כך, שבשאול התחתונה

 המלאך ממנו הרפה כן ועל, וןובע שנעשה טומאה כח שורה שם בו חוטא שאדם שמקום וידוע

 נפשך על רק, הנשים נפש מצד ולא המלט ויאמר אז להצילו שבא מיכאל כך ובראות. גבריאל

 ידו שעל מקום הככר בכל תעמוד ואל, שהתמהמהת מקום אחריך תביט אל. חטאת שאתה

 שיעמוד אברהם מקום עד בנחיצות שילך י"רש כפירוש המלט ההרה העברה דרך רק, חטאת

 .אלו עונות שני ידי על תספה פן זכותו לך

 

  :ָנא ֲאֹדָני-ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל יח
 .השלטון שאליו אדני אל אם כי אליהם לדבר עת עתה לא אמר .נא אל אליהם לוט ויאמר אז

 

ַנְפִׁשי ְוָאֹנִכי -ַעְבְּד� ֵחן ְּבֵעיֶני� ַוַּתְגֵּדל ַחְסְּד� ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאתָנא ָמָצא -ִהֵּנה יט
  :ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה ָוַמִּתי-לֹא אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן

 לא ואנכי, לך חטאתי אני כי בפרט .נפשי את להחיות 'וכו חן עבדך מצא נא הנה אמר ואליו
 ותאחז תדבקני פן, בו אעמוד שלא גם הככר דרך בעברי פן המלאך כעצת ההרה להמלט אוכל

 כי אסתכן אברהם עד אלך שאם או. ומתי בעברי הככר ידי שעל אשמתי טומאת הוא הרעה בי

 .ומתי שעשיתי הרע ותדבקני מעשיו עם מעשי יתברך יערוך

 

ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקֹרָבה ָלנּוס -ִהֵּנה כ
  :ַנְפִׁשי
 כשאר עונות כך כל בה שאין מצער והיא הככר עבור טרם קרובה העיר נא הנה כי לי וטוב

 כי ממני היא מצער הלא כי בה לי טוב כי שמה נא אמלטה), ב י שבת' עי( מהם חדשה שהיא
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 אינו ובזה. אברהם עם כן שאין מה נפשי ותחיש אזכה עמה וכשאערך. בזכות גדול אני בערכה

 .מצער שהיא שנית פעם אומר מיותר

 

  :ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני� ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת כא
 שאינו, קשה המלאך דברי שהם לומר כי ',וכו הפכי לבלתי פניך נשאתי הנה ה' אליו ויאמר אז

 יםיגו שני להה'  ויאמר פסוק על) ח סג רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו שהוא ואחשבה. בידו

 הנה אליו ויאמר פה אומר כך. ה' בשם שם רק ה' לה דבר שלא, נח בן שם ידי על שהוא' וכו
 ) כב( הפסוק סוף יקשה לא ובזה. המלאך ידי על ה' דברי הם' וכו פניך נשאתי

 

  :ָהִעיר צֹוַער-ֵּכן ָקָרא ֵׁשם-ֹּבֲא� ָׁשָּמה ַעל-ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד כב
 מפיו שהוא אלא כך הכתוב ראש שגם לומר טוב לכן. המלאך דברי שהם 'וכו אוכל לא כי

 .יתברך

 

 :ַהָּׁשָמִים-ִמן 'הֲעֹמָרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת -ְסֹדם ְוַעל-ִהְמִטיר ַעל 'וה כד
 . מיותר ה' מאת אומרו הנה

 . ה' נזכר כבר כי מאתו לומר לו היה וגם

 יצא להימתח אלא, מלמעלה יוצא רע דבר אין כי) ה נא רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה אך

 המטיר וה' יאמר זה לפי ויתכן). בשלח פרשת מכילתא( ואש גפרית נעשה כך ואחר מטר

 ממש מטר שהוא המטיר שאמרתי מה :ופירש .ואש גפרית נעשה כך ואחר ממש מטר שהוא

 .ולמטה השמים מן הוא ואש גפרית שנראה ומה. ה' מאת בצאת הוא

 

 ובית הוא וה'ש מה כי רוחך על יעלה אל לומר ,ה' מאת אם כי מאתו אמר שלא מה יתכן או

 גם כי איפה דע כי, הרחמים שם בחינת פי על היה כן לא אך, דין הבית בהכרעת היה גזרו דינו

 מן אמר כן ולהורות. הדין למידת רחמים מידת שמהפכין הרשעים ארורים כי ,ה' מאת היה
 השמים מן גם אם כי, האש מיסוד למטה וירובא ואש גפריתל נהפך לא כי להורות השמים

 .חזקה עליהםה'  יד כי להורות, גבולה מסוף השמים מן המטר בצאת

 

 שלג אוצרות ששם רקיע הוא מכון כי) ב יב חגיגה( דורשין אין פרק ל"ז שאמרו כמו יאמר או

] הארץ) [השמים( מן ה' את הללו שנאמר הם בארץ הרי הקשו ובגמרא', וכו וסערה וקיטור וברד

 מלאכי מקום בשמים היו להיבתח כי הנה. לארץ והורידן התפלל דוד ומשני, וברד אש' וכו

 . מלאכים כתות שם גם אשר ממעון למעלה מכון כי, השרת

 

 . 'וכו המטיר וה' אמר .העניין אל אוונב

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 221       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 כלומר ה' מאת אמר לזה, לשחתה ה' וישלחנו שאמרו המלאכים עשו מה כן אם תאמר ושמא

 ידי על היה וזה, שייהש הרקיע מן הוא השמים מן היה הפועל אך, יתברך מאתו הייתה הגזרה

 .המלאכים

 

  :יְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה-ַהִּכָּכר ְוֵאת ָּכל-ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל-כה ַוַּיֲהֹפ� ֶאת
 אחר מזכירם ואיך, ואש גפרית ידי על הפורענות בהם החלה הערים יושבי הלא כי להעיר ראוי

 . והככר הערים הפיכת

 .חטאו מה האדמה וצמח הככר ,יושביהן מפני נהפכו הערים אם ועוד

 

 כל הנאה שום מכולה הנויי בל, הנדחת כעיר טובה כל יהיה הוא ברוך הקדוש רצה הנה אך

  :מציאותה חלקי המה ארבעה והנה. תבל יושבי

 . הדומם .א

 . הצומח .ב

 . םייח הבעלי .ג

 . האדם בני .ד

 

 ,םייח ובעלי והצומח .האל הערים את ויהפוך הדומם. מהן עוד יתהנו לבל לקו לםוכ כי אמר

 כל ואת אמר עליהם ,םייח הבעלי מחיה הוא כי משקה להוכ כי בככר תםייווה אלה שנים אשר
 והככר הערים אחר האדם בני הוזכרו כן ועל. הערים יושבי כל ואת אמר האדם בני ועל .הככר

 שלא בצומח יתברך הוא יקפיד שלא לומר אפשר היה עדייןו. כסדרן הדרגות הארבע להזכיר

 שזרעו ופרדסים וגנות וזתים ככרמים, ידן על שנעשה במה אלא לבריות הנאה מהם תהיה

 הפך האדמה צמח שגם אמר כן על, יקפיד לא מאליה שצמחה האדמה צמח אך, בידם ונטעו

 .הםייבח שצמח ממה יהנו לא שגם, בו שהיה ממקום ה'

 

  :ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלחַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו  כו
 וה' אמר כי והוא. אחורי את וראית א"כמד שהוא מאחריה אמר ולא מאחריו שאומרו יתכן

 אל הוזהר כן ועל, יתברך ידו על הייתה הערים הפיכת כי', וכו ויהפוך דינו ובית הוא המטיר

 םייאחור מקצת אלא הביטה שלא, אחורים בחינת אל שהוא מאחריו אשתו ותבט, אחריך תבט

 .הנזכר וה' של מאחריו וזהו, מהן במאוחר

 

) כב כט דברים( שנאמר ואש ומלח גפרית, בסדום היו דברים שלשה כי והוא ,מלח נציב ותהי

 המטיר וה' בפסוק הזכיר שלא אלא', וכו סדום את ה' כמהפכת ארצה כל שרפה ומלח גפרית
 לא לוט כבוד ועל. השמים מן שהיה מה רק הזכיר שלא לפי, מלח ולא ואש גפרית אלא 'וכו

 .נשרפה ולא מלח רק ואש גפרית באשתו שלטו
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  :'הְּפֵני -ָעַמד ָׁשם ֶאת-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ֶאל כז
ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה -ְּפֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל ָּכל-ַוַּיְׁשֵקף ַעל כח

  :ַהִּכְבָׁשן
לֹוט ִמּתֹו� -ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת-ָעֵרי ַהִּכָּכר ַוִּיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת-ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱא�ִהים ֶאת כט

  :ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט-ֶהָעִרים ֲאֶׁשר-ַהֲהֵפָכה ַּבֲהֹפ� ֶאת
 

 והנה ראה משם כי לומר הכוונה ואם. ההוא המקום אל שהשכים הודיענו למה לב לשים ראוי

 מן ושהיה ,הארץ קיטור ראה מאשר לנו יצא מה כי, גיזרה בלי עניין הוא, הארץ קיטור עלה

 . שם עמד אשר המקום

 ועוד. פרטיה בכל ההצלה כל סיפר אשר אחרי עתה לנו חידש מה ',וכו בשחת ויהי אומרו ועוד

 . לאומרו ראוי היה להצילו מלאך כששלח ענייןה לתימתח כי

 .אלה בכל ידע לא מי' כו בהפוך אומרו ועוד

 

  :'הְּפֵני -ָעַמד ָׁשם ֶאת-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ֶאל כז
 יהיה אברהם אלוהי לתפלתו מקום הקובע כל) ב ו ברכות( ל"ז מאמרם נזכיר העניין אל ולבוא

 השכמה כי מדבריהם למדנו הנה'. וכו שם עמד אשר המקום אל אברהם וישכם שנאמר, בעזרו

 . להתפלל הייתה זו

 . שם חילה ה' פני כי ידוע כי ,ה' פני את אומרו אל לב נשים גם

 פעמים זה יתברך שמו הזכירו עניין מה, 'וכו אלוהים ויזכור אלוהים בשחת ויהי באומרו וכן

  .אלוהים ובתואר
 

 והנה. הרחמים שם בחינת אל היה סדום על שהתפלל מה כי אברהם בראות כי יתכן אך

  :דברים שני כלל בתפלתו

 . הערים את להציל .א

 צדיק להמית לך חלילה כאומרו, הרוב אגב הצדיקים ילקו לא משפט בהם יעשה אם שגם .ב
  .רשע עם

 . צדיקים עשרה נמצאו לא כי על, יתברך הוא לו הודה לא האחד על והנה

 והטעם. לוט על להתפלל שב השכם ובבקר. לוט שינצל הוא הדבר ובכלל לו הודה השני אך

 אובב פן וחש, רחמים מדת הוא ה' פני את הוא שם עמד אשר המקום כי הוא לכך שהוצרך

 .מיחה שלא על הדין מידת תקטרג הפועל אל רוגז

 

ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר  ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר-ְּפֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל ָּכל-ַוַּיְׁשֵקף ַעל כח
  :ַהִּכְבָׁשן
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 מלאך שלח מאז כי, הסכימה הדין מידת כי ידע ולא ',וכו הארץ קיטור עלה הנה כי וירא וישקף

  .אברהם בזכות

 

לֹוט ִמּתֹו� -ַוְיַׁשַּלח ֶאתַאְבָרָהם -ָעֵרי ַהִּכָּכר ַוִּיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת-ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱא�ִהים ֶאת כט
  :ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט-ֶהָעִרים ֲאֶׁשר-ַהֲהֵפָכה ַּבֲהֹפ� ֶאת

 לו היה, אברהם ירא היה ממנה אשר הככר ערי את ,הדין מידת הוא אלוהים בשחת ויהי וזהו

, עצמו מצד לוט אל הביט ולא - אברהם את ,הדין מידת הוא - אלוהים ויזכור כי, מאז לישועה

. "וחטאים רעים סדום ואנשי" כי היות עם ",סדום עד ויאהל" כי דבר על יספותהל ראוי היות עם

 שישב על ,ראוי היות עם, הערים בכלל לקה לא כי, לוט בהן ישב אשר הערים את בהפוך וזהו

 .וחטאים רעים עם בהן

 

 ביתו בני עם שלוט חשב כי, סדום על היה עשרה שם ימצאון אולי אברהם באמור כי ,יהיה או

 שיהיו כך היה אם נסתפק ,העשרה בעבור אשחית לא יתברך ובאומרו. צדיקים עשרה יהיו

 בסדום היו לא כן אם אמר 'וכו קיטור וראה סדום פני על ובהשקיף. לאו אם ותנצל עשרה בסדום

 . לוט על התפלל אז ,עשרה

' וכו סדום פני על השקיף כי הוא הלא, לכך הוצרך ולמה .להתפלל 'וכו וישכם הכתוב ושיעור
 שהיה מאז כבר כי ידע ולא, העיר בכלל יספה בל על התפלה הייתה כן על '.וכו עלה והנה וירא

 בהן שישב הערים את בהפוך להיות זה והוצרך. אברהם בזכות' וכו וישלח' וכו אלוהים בשחת

 .ברוב יבטל בל להיתפ והוצרכה, בעירו צדיקים עשרה היו לא כי ,לוט

 

ְׁשֵּתי ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ִעּמֹו ִּכי ָיֵרא ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּו ל
  :ְבֹנָתיו
  .בנותיו ושתי הוא שהן וידוע ,במערה וישבו לומר לו שהיה קשה

, עמו בנותיו שתי יחד היו מפורסם במקום כשהיו כי. בצניעות שהתנהג להורות בא אפשר אך

 ושתי, עצמו בפני הוא כלומר, 'וכו הוא וישב מהן פירש, חודיי מקום במערה היו כאשר אך
 .דבר צריך היה ולא בנותיו שהבנות היות עם, גמור חודיי יהיה שלא, אחר לצד בנותיו

 

  :ָהָאֶרץ-ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶר� ָּכלַהְּצִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן ְוִאיׁש -ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל לא
 מאבינו ונחיה אמרה איך כן אם, להוליד ראוי שאינו הוא שאם, עניין לו אין זקן אבינו אומרה

 אחותי תענה הלא, זקן אבינו אומר ולא 'וכו לבא בארץ אין איש אומר אם, אמרה אך .זרע

  :דברים שני אמרה כן על. שישתכר לו נאמר טענה ובאיזה, להשתכר ירצה לא אולי

 . זקן אבינו .א

 '. וכו בארץ אין ואיש. ב

  – לכן ',וכו זקן אבינו שאמרתי מה
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  :ָאִבינּו ַיִין ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע-ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת לב
 

 הוא זקן כי שלהחזיקו נאמר כי, ןיי להשקותו שנרבה בעיניו זר כמו לו יהיה שלא 'כו נשקה לכה

 ונשכבה אמרה 'וכו בארץ אין ואיש שאמרתי מה ועל. וטלטול צער אחר גם ומה, עושות אנו
 יוסיף ולא לנו ודי, זרע מציאות זרע מאבינו ונחיה רק, נתמיד לא כי תשמיש לחיבת ולא ,עמו

 .לדעתנו עוד

 

 'כו בארץ אין ואיש אמרה לזה, הועיל לבלתי נבלה ונעשה נתעבר לא אולי תאמרי אל יאמר או
 .זרע מאבינו ונחיה נצליח ודאי, העולם קיום על זו כוונה על עשותנו ידי ועל

 

ָ ֶאת לג ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה -ָאִביָה ְולֹא-ֲאִביֶהן ַיִין ַּבַּלְיָלה הּוא ַוָּתבֹא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת-ַוַּתְׁשֶקין
  :ּוְבקּוָמּה

ַהַּלְיָלה -ָאִבי ַנְׁשֶקּנּו ַיִין ַּגם-ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת-ַהְּצִעיָרה ֵהן-ִמָּמֳחָרת ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאלַוְיִהי  לד
  :ּוֹבִאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע

ָ ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת לה ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה -ַוִּתְׁשַּכב ִעּמֹו ְולֹאֲאִביֶהן ָיִין ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה -ַוַּתְׁשֶקין
  :ּוְבֻקָמּה

 

 

ַהַּלְיָלה -ָאִבי ַנְׁשֶקּנּו ַיִין ַּגם-ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת-ַהְּצִעיָרה ֵהן-ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל לד
  :ּוֹבִאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע

 אמש שכבתי הן ולומר השנית בלילה אחותה את לצוות שחזרה מה אל טעם יש ומשלמותה
 שהוא הן כי, ביאה לחיבת תכווני בל זהרייה לומר. זרע מאבינו ונחיה שנית ואומרה'. וכו

 רק נהוהכו אין כמוך כמוני כי ',וכו שכבי בואי וכמוני, הדבר לי היה זוג בן להן שאין הן באותיות

 .את גם תכווני ולזה, שמים לשם שהוא' וכו הזרע אותו שהוא ,זרע מאבינו ונחיהש

 

  :לֹוט ֵמֲאִביֶהן-ַוַּתֲהֶריןָ ְׁשֵּתי ְבנֹות לו
 בקומה כי, הוא), לג פסוק לעיל( ובקומה של נקודה שרמז) שם רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה

 . בשתיהן ידע

 מאביהן ,לוט בנות שתי ותהרין יאמר אפשר כן ועל. לבנותיו הונתאו להימתח לוט כי אמרו ועוד

 הנקבות היתר אל עייס, הוא כן ולא, לשמים בנותיו כוונת שלהיות אחשוב כן ועל. הדבר יצא

 .זכר ידי על ולא נקבות ידי על דוד בית במלכות חלקן וגם. הזכרים ולא בקהל אולב

 

  כ פרק
  :ָׂשָרה-ֲאִביֶמֶל� ֶמֶל� ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאתָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאֹחִתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח -ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ב
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ָלַקְחָּת ְוִהוא -ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ֲאִביֶמֶל� ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנ� ֵמת ַעל-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל ג
  :ְּבֻעַלת ָּבַעל

  :ַצִּדיק ַּתֲהֹרג-ַּגםַוֲאִביֶמֶל� לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ֲאֹדָני ֲהגֹוי  ד
ְלָבִבי ּוְבִנְקֹין ַּכַּפי ָעִׂשיִתי -ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא ְּבָתם-ַגם-ִלי ֲאֹחִתי ִהוא ְוִהיא-ֲהלֹא הּוא ָאַמר ה

  :זֹאת
ָאֹנִכי -ַּגםְלָבְב� ָעִׂשיָת ּזֹאת ָוֶאְחׂש� -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱא�ִהים ַּבֲח�ם ַּגם ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ו

  :ְנַתִּתי� ִלְנֹּגַע ֵאֶליהָ -ֵּכן לֹא-ִלי ַעל-אֹוְת� ֵמֲחטֹו
מֹות -ֵאיְנ� ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי-ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְד� ֶוְחֵיה ְוִאם-ָהִאיׁש ִּכי-ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ז

  :ָל�-ֲאֶׁשר-ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל
 

 ולמה, פרעה עם לו קרה כאשר יקרנו פן חש ולא ,היא אחותי לומר ישוב ,נחשב זר כמו הנה

 . ניסא מתרחיש שעתה כל ולאו, הנס על סמך

  .גויד שמיה דכר מאן, תהרוג צדיק הגם לומר לו היה צדיק גם הגוי אבימלך במאמר ועוד
  .הגם מרבה מה וכן

 ויחטא ישיבנה לא אם הוא ,מת הנך יתברך מאמרו אולי, צדיק בהיותו שיהרגנו לו הגיד מי ועוד

 . בה

. מיותר והיא אומרו אך, אמרה היא וגם אלא יאמר שלא ומהראוי, היא גם והיא אומרו ועוד

 . צודק ובלתי מיותר כפי ובניקיון אומרו ועוד

  '.וכו כן על) כי( 'וכו ואחשוך כפל למה ',וכו ואחשוך יתברך במאמרו ועוד

 . ף"אל בלא מחטו אומרו נדקדק וגם

 הדברים וחומר קל הלא, בה לחטא יתברך הוא מניחו היה עושה היה ברשע שאילו שנראה ועוד

 ברשע אם גם ומה, ביתו כל ואת ה' נגעו אברהם אשת הייתה שלא חשב הוא שגם לפרעה אם

 . עושה היה

, עליו אברהם יתפלל לא אם ימות שישיבנה אחר שגם שנראה ,וחיה בעדך ויתפלל אומרו ועוד

  .הוא אחי אמרה והיא ,היא אחותי אמר הוא הלא כי, עשה מה יומת ולמה
 . להשיבה אין שיתפלל נביא היה לא שאם שיראה ,הוא נביא כי' וכו השב אומרו ועוד

 חטאתי ומה לנו עשית מה, ומכופלים כפולים דברים הם' וכו ראית מה אבימלך במאמר ועוד
 ויאמר שנאמר אלא עוד ולא, הקודם שהוא ',וכו ראית מה לומר חזר ומה ',וכו מעשים' וכו לך

 . אבימלך דברי בתוך שנית פעם

 . בעיניו נותן הוא קוצים שאדרבה', וכו רק אמרתי כי אברהם בהתנצלות ועוד

 . הבנה משולל שהוא ',וכו אותי התעו כאשר ויהי אומרו ועוד

 .טעם משוללי דברים יראו', וכו כסף אלף נתתי הנה אומרו וכן

 

  :ָׂשָרה-ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאֹחִתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶל� ֶמֶל� ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת-ַאְבָרָהם ֶאל ַוּיֹאֶמר ב
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 אחותי אמרי עתה לה אמר לא, פרעה עם לו קרה אשר עיניו נגד להיות אברהם הנה אמנם
 שקרה מה על מאד לה מר כי גם ומה, מעצמה כך לומר שיניה בין אצבע היא תתן שלא ,את

 אך ,היא אחותי' וכו אברהם ויאמר וזהו ,היא אחותי עליה אומר היה הוא אך. פרעה עם להם

 אחיה כי לשואליה תאמר הכזיבו לבלתי מעצמה שהיא יבצר שלא אמת והן. אותה הכריח לא

 עליה לדבר םיייומ או יום לו אוויב, זווגים מזווגי כדרך לינשא יתבעוה שאם הייתה וכוונתו. הוא

 אלא. וכיוצא הים שבמדינת פלוני לאיש היא נשואה אמור ענייןכ, תואנות לבקש שיוכל, אליו

 .שרה את ויקח שלח פתאום, מלך להיותו שאבימלך
 

ָלַקְחָּת ְוִהוא -ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ֲאִביֶמֶל� ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנ� ֵמת ַעל-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל ג
  :ָּבַעלְּבֻעַלת 

 ענייןה סוף מאמר אל לב נשית ענייןה אל אוולב '.וכו מת הנך לו ויאמר' וכו אלוהים ויבא ואז

 דבר על כי אלה בכל ידע לא מי .אברהם אשת שרי דבר על ',וכו רחם כל בעד' וכו ה' עצר כי
 .ענייןה היה שרה

 

 עצר למה לומר בעינינו יקשה בל, דעת ללמדנו יתברך הוא בא כי ,הוא העניין ביאור הנה אך
 החזירה וכשידע, לקחה כפיו בנקיון והלא, אברהם לתיתפ והוצרכה' וכו רחם כל בעד ה'

 . רבים בנכסים

 
 יחיה לא אותה החזירו אחר שגם שמורה ,וחיה בעדך ויתפלל יתברך לו שאמר אלא עוד ולא

 שהוא ה' עצר עצור כי ואמרה, ענייןה בחיתום תורתנו באה כן על. היה בדינו צדיק כי פלא והוא

 על תתמה אל ואמרה. וימות םיילהתק אפשר אי מהם אחד יסתם אם אשר, נקביהם סתימת

 הלא, שדברה הדבר היא ומה, שרה מפי היוצא הדבר על שהוא שרה דבר על שהוא, החפץ

. פנויה ולא אני אברהם אשת היה אליו מאמרה כי ,אברהם אשת אליו אומרת הייתה כי הוא

 לא' וכו היא גם והיא ובאומרו ,היא אחותי לי אמר הוא הלא באומרו אבימלך דברי מתקו ומה

 לשואלים בביתה אומרת הייתה היא כי לו הוגד כי הוא אך .הוא אחי אמרה רק, לי אמרה אמר

 ולא כמדובר אברהם אשת אומרת הייתה שאדרבה אם כי, אמרה לא לו אך ,הוא אחי ממנה

 לזולתי אמרה היא גם, אברהם אשת הייתהש לי האומרת גם והיא הכתוב ושיעור. לה הושו

 .הוא אחי
 

 שתשיבנה גם האשה על מת הנך יתברך הוא לו אמר כן על כי והיא. העניין אל נבוא ובזה

 רחם כל עצור ידי על והוא. כמאמרה בעל בעולת והיא לדבריה חש לא כי על והוא, במאמרי

, באצבעה אפילו אבימלך יד בה תגע ולבל. בם ימותו אשר נקבים סתימת הוא, למטה האמור

 מת הנך אומרו וזהו, מיד תמות תבעול טרם רק, אחת שעה אפילו םייתתק שלא מת הנך אמר
 .לקחת אשר] האשה[ על

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 227       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 
  :ַצִּדיק ַּתֲהֹרג-ַוֲאִביֶמֶל� לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ֲאֹדָני ֲהגֹוי ַּגם ד

 עד מזכר ביתו בני שכל ובהיות. נגיעה קריבת שום אפילו אליה קרב לא אבימלך כן ידי ועל

. זו בפעולה היו ארבע הנה לומר ',וכו גם הגוי אמר מיחו שלא על למות נקביהם נסתמו נקבה

  .היא אחותי באמור שאקחנה ראשונה בהיס שהיה אברהם .א
 . הוא אחי אמרה תלקח טרם לשואליה כי ,היא גם היא .ב

 על יהרגוהו פן מדבר מדאגה כי לב שתו שלא, מיחו שלא ביתו בני כל עם העיר עם כל המון .ג

 . היא אחותי אמר אשתו דבר

 . שלקחה עצמו המלך. ד

 שלא על ותענישני לאשם זה כל עם תחשבני ואם, כלל אשם לי אין אני הנה אבימלך אמר

 העם את גם, ביתי בני את בלבד ענשת למה כן אם הלא ,היא אחותי אמר מיראה כי חששתי

 וזהו. בהיהס עיקר היה הוא כי, שכן מכל עצמו אברהם את וגם. להעניש אותב מוחים הבלתי

 המפורסם אברהם הוא צדיק גםו מיחו שלא הגוי את שגם ימשך ,מת הנך שאמר מה לפי אומרו

 ,ואברהם ושרה הגוי :שלשה ללָ ּכָ  נמצא. שרה על -' הגם' וריבה העיקר היה שהוא, תהרוג לצדיק

 .צדיק גם הגוי באומרו
 

ְלָבִבי ּוְבִנְקֹין ַּכַּפי ָעִׂשיִתי -ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא ְּבָתם-ַגם-ִלי ֲאֹחִתי ִהוא ְוִהיא-ֲהלֹא הּוא ָאַמר ה
  :זֹאת
 כי לי אמר אברהם הלא אמר לא ובזה, היא אחותי לי אמר הוא הלא אמר הנזכר הצדיק ועל

 היא גם הלא, אנכי אברהם אשת לי שאמרה והיא. הנזכר הצדיק אל שחוזר ,הוא הלא אם
, לי אמרה אמר שלא שכתבנו כמו, אמרה לזולתי הלא, אמרה לא שלי גם כי, הוא אחי אמרה

 .עשיתי לבבי בתם כי באופן מחזרתה עיקר אעשה ולמה
 

 בטעות מחשבה אבל, למעשה תצרפה רעה שמחשבה, מישראל הפרשת לגוי הנה ,יאמר או

 אחותי אמר כי עשיתי לבבי בתם והלא תהרוג צדיק גם הגוי וזהו. תהרגני אנכי גוי כי על האם
 נקיות היו כפי גם הלא כי, כן אמרו לקחתה בעלה את אהרוג פן מיראתה כי לומר ואין '.וכו

 .זאת עשיתי כפי ובנקיון וזהו דם משפוך
 

ָאֹנִכי -ְלָבְב� ָעִׂשיָת ּזֹאת ָוֶאְחׂש� ַּגם-ְבָתםַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱא�ִהים ַּבֲח�ם ַּגם ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ִּכי  ו
  :ְנַתִּתי� ִלְנֹּגַע ֵאֶליהָ -ֵּכן לֹא-ִלי ַעל-אֹוְת� ֵמֲחטֹו

 כי ידעתי אנכי גם, שבמחשבה לבבך תם ממני שנעלם רוחך על היעלה :יתברך הוא לו והשיב
 ,החטא מן שחשכתיך שאמרתי ומה. אותך אנכי גם ואחשוך כן ועל זאת עשית לבבך בתם

 הוא אך, הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא כי, עשיתי בשבילה זה כי ,עמה מלשכב לא
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 ,לבדי לי מחטוא גם חשכתיך אני אך. ולבעלה לי חוטא תייה בועל תייה שאם שהוא ,לי מחטו

 .אליה נגוע מציאות אפילו אליה לנגוע נתתיך לא כן על כי שהוא

 

מֹות -ֵאיְנ� ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי-ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְד� ֶוְחֵיה ְוִאם-ָהִאיׁש ִּכי-ֵאֶׁשתְוַעָּתה ָהֵׁשב  ז
  :ָל�-ֲאֶׁשר-ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל

. שרה דבר על כמדובר בעיצור ימות כך אחר שישוב גם כן לא שאם .וחיה' וכו השב ועתה

 בחשש והוא עלי יתפלל איך אבימלך יאמר פן חש ,וחיה בעדך ויתפלל יתברך אומרו וטרם

 ואיך. צדק מלכי לפני נמצא מאז ,הוא כהן כי לו נפסלה אנוסה ואפילו אשתו את טמאתי אולי

 ממנו יבצר ולא ,הוא נביא כי ואמר הקדים כן על. אשתו אינה הרי האיש אשת השב אמרתי

 ,]תחיה לא[ עליך יתפלל לא אם ,שתשיב גם] כי[ .וחיה בעדך ויתפלל ובזה, בה נגעת שלא

 הלא, בהשבה אועיל מה כן אם תאמר ואל. לקחת אשר] האשה[ על מת הנך למעלה כאומרו

 .הבא ובעולם הזה בעולם :כפולה מיתה תמות מות, המשיב אינך אם כי הוא

 

 -ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל-ִּכיָחָטאִתי ָל� -ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה-ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶל� ְלַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה ט
  :ֵיָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי-ַמְמַלְכִּתי ֲחָטָאה ְגֹדָלה ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא

  :ַהָּדָבר ַהֶּזה-ַאְבָרָהם ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ֶאל י
  :ְּדַבר ִאְׁשִּתי-ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעלִיְרַאת ֱא�ִהים -ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין יא
  :ִלי ְלִאָּׁשה-ִאִּמי ַוְּתִהי-ָאִבי ִהוא ַא� לֹא ַבת-ָאְמָנה ֲאֹחִתי ַבת-ְוַגם יב
-לַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱא�ִהים ִמֵּבית ָאִבי ָוֹאַמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּד� ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי ֶאל ּכָ  יג

 :ִלי ָאִחי הּוא-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי
 

 -ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל-ָחָטאִתי ָל� ִּכי-ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה-ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶל� ְלַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה ט
  :ֵיָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי-ַמְמַלְכִּתי ֲחָטָאה ְגֹדָלה ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא

 הוא אם. וןולע יחשב או, וןולע ולא זה דבר וחרפה כבוד להעדר לי יחשב או ימנע לא אמר

 הנשארת החרפה דומה אינו כי לנו ולא עשית לה כלומר ,לנו עשית מה :הראשונה החלוקה

, גדולה חטאה עלי הבאת כן שעל, לך חטאתי מה :השנית החלוקה ואם. לאיש מאשר לאשה
, לי חטאת אתה אלא לך חטאתי לא ואם. זה גמול לי תשלם שתחתיו, דבר לך חטאתי לא כי

 הלא כי ,רעתך אל חסיימת גמול שיהיה לך אעשה מה ,זו רעה גמול לך לשלם נשאר ועלי

 ,אשתי את קחית ןובמתכו ששלא אעשה האם כי .עמדי עשית כהם יעשו לא אשר דברים

 '.וכו יעשו לא אשר מעשים וזהו ,לי שעשית במה כיוצא שיהיה לי עשית כאשר

 

  :ַהָּדָבר ַהֶּזה-ַאְבָרָהם ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ֶאל י
 שיתפלל סויילפ אם כי והונצט כן לא והוא עליו ככועס נראה והיה תלונה דברי היה כה עד והנה

 לומר '.וכו ראית מה לו לאמר עצמה בפני אמירה עשה ופיוס חיבה דרך לדבר כן על, בעדו
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 הדבר היה מה שתודיעני רק שאלתי אין אך, עשית חנם על ולא חלילה כיוונת לרעה לא כי ודאי

 ,ראית מה, אשתך דבר על יהרגוך לבל עשיתי אם כוון מאמרו ובכלל'. וכו עשית כי ראיתש
 .לזולתך בו כיוצא או זה עשית האם

 

  :ְּדַבר ִאְׁשִּתי-ִיְרַאת ֱא�ִהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל-ֵאיןַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק  יא
 אם כי חשדתי אותך לא כלומר ,הזה במקום אלוהים יראת אין רק אמרתי כי לו השיב ואז

 אלוהים יראת אין המקום בכללות כלומר, ממעט הוא רק כי והוא 'וכו יראת אין רק אמרתיש

 .אתה ולא העם המון כלומר יהרגוני פן ויראתי, הרק מיעט שזה בך אם כי

 

 -כי  שקרתי לא וגם

  :ִלי ְלִאָּׁשה-ִאִּמי ַוְּתִהי-ָאִבי ִהוא ַא� לֹא ַבת-ָאְמָנה ֲאֹחִתי ַבת-ְוַגם יב
-ֶאל ָּכל ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱא�ִהים ִמֵּבית ָאִבי ָוֹאַמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּד� ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי יג

 :ִלי ָאִחי הּוא-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי
 . ההוא במקום אלוהים יראת שיהיה אחר במקום לגור הלכת לא למה איפה כן אם תאמר ושמא

 אחי באומרה יטמאוה שלא, עצמה על חששה לא היא למה, אחותי אמרת אתה שאם ועוד
 ולא ,אבי מבית יתברך הוא שהוציאני אלוהים אותי התעו כאשר ויהי אמר האחד על. הוא

 בלתי זרים במקומות למקום ממקום כתועה תיייוה ,אראך אשר הארץ אל אם כי ,להיכן לי אמר

 '.וכו נבא אשר המקום כל אל עמדי תעשי אשר חסדך זה לה אמרתי כלל דרך אז, ניכרים

, אונב אשר מקום בכל אם כי ,אלוהים יראת איןש ואמרתי יראתי בלבד זה מקום על שלא נמצא

 תאשם שלא כיוון הדבר ובכלל. אחר מקום אל הולך תיייה ואיך, כך הוא המקומות כל על כן ואם

 .הייתה ועומדת מצווה הלא כי הוא אחי אמרה היא שגם שרה

 

  :ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶני� ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶני� ֵׁשב טו
 כי, שב בעיניך בטוב לפניך ארצי הנה כי אשתך דבר על שיהרגוך תירא אל אבימלך ויאמר

 .לראשך שומר אהיה כי בטוח תהיה

 

-ָל� ְּכסּות ֵעיַנִים ְלֹכל ֲאֶׁשר ִאָּת� ְוֶאת-ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחי� ִהֵּנה הּוא טז
  :ֹּכל ְוֹנָכַחת

 הפסדת ואת יחוהרו הוא כי ,הוא אחי לומר אישך לקול לשמוע חתוהרו מה ראי אמר ולשרה

 הוא אחיך כי אומרך שעל כלומר, לאחיך כסף אלף נתתי הנה כי, הוא ויחושהר מה. כבודך

 יהיו לא כי אתך אשר לכל עינים לכסות לבושה לך הוא הנה אך. להועיל לו תייה את כי יחוהרו

 תהיה כי, מהבושה הכירוך שלא זרים בפני שכן וכל אתך הנמצאים לכל לראות יםיעינ לך

 . הוא אחי לאמר בקולו שמוע על רק לך זה ואין, למקולקלת בעיניהם
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 שלא בי לדבר יתברך בעיניו נחשבתי כי, אתי זה מכשולך שהיה, לקונך טובה להחזיק לך ויש

 ונוכחת כל ואת וזהו. ותתקלקלו בבחירתו מניחו יתברך הוא היה זולתי היה אם כי, אחטא

 ותקבלי ,ונוכחת. אדם בני כללות כל עם הוא כל עם זה עניין לך היה אם בחינת הביטי כלומר

 .בי כיוצא עם תמיד יקרך לא כי הוא אחי לומר הזה כדבר עוד יקרך בל ומוסר תוכחת

 

  :ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם-ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל� ַעל-ְּבַעד ָּכל 'הָעֹצר ָעַצר -ִּכי יח
 דבר אשר למועד מאברהם ללדת עתידה הייתה כי יהיה, כפרעה נגעים ולא זה עונש לו היות

 רחם כל ה' עצר כן על. נתעברה מאבימלך כי לומר הדור ליצני יוכלו בזמן והיה, אלוהים אתו

 סגר ה'ש שרה איך, ההוא המעשה על נסתמו פתוחים אם יאמרו למען נקביהם כל ויסתום

 יוכר בזה כי 'וכו שרה את פקד וה'' וכו עצור כי שסמך וזהו. ממנו ללדת רחמה נפתחה רחמה

 .כנזכר הוא וחומר קל כי לשקרי ניסא שעשה ולא פקד ה' כי

 

  אכ פרק
  :ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר 'הָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש -ָּפַקד ֶאת 'וה א
  :ִּדֶּבר ֹאתֹו ֱא�ִהים-ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ב
  :ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק-ָיְלָדה-לֹו ֲאֶׁשר-ְּבנֹו ַהּנֹוַלד-ֶׁשם-ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ג
  :ְׁשֹמַנת ָיִמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱא�ִהים-ֶּבן ִיְצָחק ְּבנֹו-ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ד
  :ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו-ְוַאְבָרָהם ֶּבן ה
  :ִלי-ַהֹּׁשֵמַע ִיֲצַחק-ַוּתֹאֶמר ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱא�ִהים ָּכל ו
  :ָיַלְדִּתי ֵבן ִלְזֻקָניו-ָׂשָרה ִּכיַוּתֹאֶמר ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים  ז
  :ִיְצָחק-ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוִּיָּגַמל ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת ח
 

  :להעיר הראויות ההערות אל לב לשים ראוי
 שכל) ג נא רבה בראשית( ל"רזל שבידנו כלל ענייןכ הוא ואם. מיותרת שהיא וה' של ו"וי .א

 בשר מלך, לקח ה'ו נתן ה' פסוק על ל"רז אמרו הלא כי יקשה, דינו ובית הוא וה' שנאמר מקום

 אבל. שריו עם עץיישמת עד נותן אינו מתנות נותן כשהוא, עצה נוטל אינו דין פועל כשהוא ודם

 בבית נמלך אז מלקה כשהוא אך, בו מלךילה דין בית עושה אינו מטיב כשהוא הוא ברוך הקדוש

 קשה זה ולפי. לקח ה'ו וזהו, נמנו דינו ובית הוא ה'ו כשלקח אך, נתן ה' הכתוב שאמר וזה, דינו

 . ה'ו באמור דינו בבית נמלך כי ויראה, שרהל פקד ה' כי מזו גדולה כמעט הטבה אין הלא כי

 . בדבור ויצא באמירה ונכנס, בעשיה ויצא בפקידה נכנס ולמה '.וכו ויעש' וכו פקד כפל למה .ב

 . היה לזקוניו כי ידע לא מי לזקניו בן 'וכו ותהר אומרו. ג

 . לזקוניהם שיאמר ראוי שהיה ועוד

 דבר אשר המועד יעביר לב על עולה היה האם, זה להודיענו צורך מה 'וכו למועד אומרו. ד

 . אלוהים
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 . מיותר שרה לו ילדה אשר ואומרו לו הנולד אומרו כי, 'וכו לו הנולד בנו שם את באומרו. ה

 לו בהולד שנה מאת בן ואברהם אומר ,ימים שמונת בן' וכו אברהם וימל אומרו אחרי כי .ו
 . כן אחרי ימים נהולשמ הייתהש המילה אל, הלידה זמן שיקדים היה ומהראוי ',וכו

 טרם לאומרו ראוי היה, יצחק קראתו כן שעל הוא הכוונה אם ',וכו צחוק שרה ותאמר אומרו. ז

 על לבניה שם שקראה בלאה כאשר אליה הקריאה חסייל וגם, יצחק קראו אברהם כי יאמר

 . אליה הנוגע

 . בינתיים זולתה דברי היות מבלי שנית פעם שרה ותאמר אומרו. ח

 האיש הלא. עצמה מעל אברהם על תמיהה זו מה דבור לשון הוא שאם', וכו מלל מי אומרה. ט

 ). ד מז רבה בראשית( ל"ז כמאמרם מזקין אינו

 . ענייןמה אינו בנים הנקת עניין אך, בנים ילדתי כי לאברהם מלל מי יאמר הראוי מן כי .י

 וזקנה עקרה כי גם ומה, אליה מהנוגע ולא אברהם אל מהנוגע הנס עיקר עשתה למה. יא

 .לה היה לא מטרון עיקר ואפילו, הייתה

 

  :ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר 'הָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש -ָּפַקד ֶאת 'וה א
 עמוד יאמר. להוסיף בא מה וה' של ו"מהוי פשוטו לפי ראשון בפסוק הערנו לאשר הנה אמנם

 בעדה'  עצר עצר כי וזהו, העקרה רחם פתח היולדת רחם שסגר בשם כי, אל נפלאות והתבונן
 '.וכו שרה את פקד בעצמו הנזכר וה'', וכו אבימלך לבית רחם כל

 

, אחר עונש היה ולא אבימלך לבית רחם כל בעד ה' עצר עצרש היה למה תדע יאמר או

 על אם יאמרו כי, מאבימלך ולא מאברהם שהוא אמר כאשר שרה את פקד וה' כי להודיע

 .רחמה נפתח ממנו להתעבר ואיך, אבימלך לבית רחם כל נעצר שרה את שלקח

 

 

 שם שהיה' וכו זה רשךיי לא' וכו ה' דבר והנה באומרו והוא ,דבר כאשר לשרה ה' ויעש כי ועוד

  שונו:לה וז, ההיא המראה על) ז מד( רבה בראשיתב ל"ז מאמרם בהזכיר והוא. דבור בלשון ה'

' וכו אמירה דבור הטפה חזון נבואה לשונות עשרה במחזה אברם אל ה' דבר היה

 של כחו גדול', וכו דבור אמר יוחנן רבי', וכו חזון אומר אלעזר' ר שבכולן קשה היא ואיזו

 . כ"ע' וכו במחזה אברם אל ה' דבר היה שנאמר ובחזון בדבור עמו שנדבר אברהם

 

 רוגז של כחות שתי גם כי יאמר אך. בנבואתו כפול קושי לו שהיה כחו זו מה לב לשים וראוי

  :וברכה טובה עודייי עדוייל נתאחדו ודין

 ' וכו שכרך לך מגן אנכי

 , ירשך הוא ממעיך יצא אשר ובנך
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 והרוגז הדין כח שגם אם כי, בטובתו יודו והרוגז שהדין לומר צריך שאין, מזה גדול כח ואין

, רחמים דתימ הוא ה' ויעש לומר רצה ,דבר כאשר לשרה ה' ויעש אמר זה ועל. יאשרוהו

, ההוא הדבר כי. הזרע ובשורת טובות ברכות כמה, ודין הדבור קושי ידי על דבר כאשר, לשרה

 .כמדובר בכתוב הנרצה והוא, אליו הדין מידת חיבת הוראת הוא

 

 מאשה ולא לשרה ה' עשה, לאברהם בן שיתן אם כי, שרה נזכרה לא ששם גם כי הכתוב וכוונת

 .דבר כאשר אחרת
 

 השגחתו ולהורות, אדם מבני שפתים לזות להסיר כי והוא, הכתובים כללות בכל יתכן עוד

 הנה כי והוא. חלילה תועה ה' על אדם יהרהר לבל אלוהיםה בא ,ויעש אמר הוא כי יתברך

 כי, הוא הלא, משיחו ונגד ה' נגד להרהר או, ולומר ולדבר להקשות מקום היה הפרשה ענייןב

 שבתה ואחרי, הרתה ולא זקנתה אחרי עד מילדותה אברהם עם שרה הייתה כי, הרואה יראה

 מאבימלך כי לומר, שקר דוברי מפי מחסום ישמור מי. וילדה הרתה אבימלך בבית אחת לילה

 שרה אבל בן לך ממנה נתתי וגם דבר אשר ה' כבוד עד נוגעת חולה רעה והיא. שרה נתעברה

 אם כי, ושמחה אורה לשרה מהיות וחדל, אברהם נגד וקצף בזיון וכדאי, בן לך יולדת אשתך

 האותות הנה שתים כי והוא. אלו בכתובים אלוהיםה בא הדבר לתקן כן על. כבודה על קלון קיא

 ל"רז מאמר בהזכיר והוא. שרה נתעברה מאבימלך כי הארץ עם רשעי מלב להסיר, עשה אשר

 לה וחזרה, חדשה בריה ויעשנה לנערותה יתברך הוא החזירה שרה כי) טו מח רבה בראשית(

 פירסה כי, שולחנו באוכלי בהיותם, עליון מלאכי לפני לחם פת אברהם נתן לא כן על כי. וסתה

 .העיסה לשה עודנה נדה

 

 הכתוב עניין אל אוונב
  :מופתים שני הכל בעיני והנה, חלילה מאבימלך ולא שרה את פקד וה' אמר

 . בן ולשרה חיה כעת הזה למועד שהוא אמר כאשר היות .א

 בריה כעושה לנערותה חזרה כי ממש הייעש בה עשה כי ,דבר כאשר לשרה ה' ויעש כי. ב

 עביד דלא, פלא עושה יתברך הוא היה לא מאברהם להוליד לא ואם, רואיה כל בעיני חדשה

 .לשקרי ניסא ה"קב

 

  :ִּדֶּבר ֹאתֹו ֱא�ִהים-ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ב
 ותהר כי אותות שני לך הנה כלומר', וכו לאברהם שרה ותלד ותהר באומרו מפרש והדר ותני

 האחד האות לומר, מניה דסליק במאי והחל, לאבימלך ולא כלומר לאברהם שרה ותלד

 ולא, אברהם של לזקוניו היה כי כלומר, לזקוניו בן ילדה כי פירושו, ה' לשרה ויעש שאמרתי

 כאשר שנאמר ומה. חדשה הייעש בה נעשה כי הילדות אל הוחזרה הלא כי שרה של לזקוניה
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 שני נמצאו. ביה דפתח האות והוא', וכו דבר אשר למועד הוא, האחר האות שהוא אמר

 .מפרש והדר כתני הכתובים

 

, המועד מאות יותר הנערות מאות עיקר שעשתה אלא ',וכו מלל מי באומרה שרה דברי אלה והן

 כדובר ודבר מלל מי אמרה כי, אופניו על יתבאר דרכנו לפי אך, ההבנה קשה הפסוק הלא כי

 הוא הכל לעיני ומופת אות, שרה בנים הניקה לאבימלך ולא לאברהם כי חותך במופת וממלל

 שני הנה כי והוא. לכל גלוי לנערותי שחזרתי אם כי, לזקוני ולא לזקוניו הוא בן ילדתיש מה כי

 :הנה ראיות

 , הנערות אל חזרתה תאח

 . מועד ביום היות והשנית

 היה השניה על כי, בחוש ניכר דבר שהוא הנערות אל החזרה יראה, חותך היותר מופת והנה

, לאברהם שהוא חותך במופת וחתך מלל אשר הוא האותות משני מי אמרה כן על. מה פקפוק

 .הקודמים הכתובים אל ונחזור. כמדובר כמוהו זקנה ולא נערה הייתהש הוא הלא

 

  :ָׂשָרה ִיְצָחק ּלֹו-ָיְלָדה-לֹו ֲאֶׁשר-ְּבנֹו ַהּנֹוַלד-ֶׁשם-ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ג
  שונם:לה וז, זה פסוק על) יא נג רבה בראשית( ל"רז מאמר נזכירה הביאור אל אולב '.כו ויקרא

  :חפושיה יצחק רבי אמר
 , הדברות עשרת כנגד עשרה י
 , תלד שנה תשעים הבת שרה ואם תשעים צ

  לשמונה שניתנה המילה כנגד ח

 . כ"ע], שנה מאה הלבן מאה ק[

 

 יולדת אשתך שרה לו שאמר ה' פי על כך שנקרא, המקרא פשט הניח מה תחת לב לשים וראוי

 שצחקה מה על או, ויצחק פניו על אברהם שויפול מה על ויהיה ,יצחק שמו את וקראת בן לך

 ולא, עבר בלשון יקראנו אברהם צחוק על היה אם כי, ראה אך. גימטריאות לדרוש והלך, שרה

 אשר כי עליה הקפיד יתברך שהוא אחר כי אחד, קשה, שרה צחוק על ואם. עתיד לשון יצחק

 לה הוא שיהיה בזה הצדיק שם את יקרא ואיך', וכו שרה צחקה זה למה כאומרו עשתה טוב לא

 . ןועו למזכיר

 . זכר לשון הוא כי ועוד

 . האותיות דרש כן על. יצחק אותו אביו יקרא טרם תמימה שנה והיה, עתיד לשון שהוא ועוד

 

 . הערנו אשר כל בכתובים המאמר לבעל לו הוקשה כי הוא הכל ועל

 . לו שנולד ידע לא מי כי, מיותר שהוא ,לו הנולד בנו שם את אומרו. א

 . כלל צורך לבלי זה שגם שרה לו ילדה אשר אומרו. ב
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 בעת אברהם היה שנים כמה בן לסיפור קודם ימים לשמונה אותו שמל מה לספר שהקדים .ג

 . לידתו

 .יצחק את לו בהולד שנים מאה בן אברהם שהיה להודיענו צורך מה. ד
 

  :שהוא, ארבעתן אות כל מספר על שהם, יצחק נקרא למה מפרשים הכתובים כי פירש כן על

 , הדברות עשרת על י
 , שרה שנות על צ
 , מילתו ימי שמונת על ח

 . מאה אברהם שנות על ק

 לקבל שעתיד דבר על רק, זה ואין. יצחק הוא, לאברהם זרע, בן לו יקרא אשר הבן כי והוא

 . יצחק אם כי לאברהם נולד לא כאילו הוא והרי, ישמעאל כן שאין מה, הדברות עשרת

 

 לו לנולד חסייית אשר הוא זה כן שעל, הדברות עשרת על שהוא 'יה רמז היה זה על כן ועל

 הראוי שהוא על שהוא, לו המיוחד הוא שזה כלומר ,לו הנולד בנו שם את ויקרא וזהו. בלבד

 . הדברות עשרת לקבל

 .שנה תשעים בת הייתהש 'וכו שרה לו ילדה אשר אמר צה ועל

 .ימים שמונת בן' וכו אברהם וימל אמר חה ועל
 איש נכון על הכתובים אוויב אלו דבריו פי על כי הנה '.וכו שנה מאת בן ואברם אמר 'קה ועל

 .תוריי ומשוללי מקומו על

 

 אביו שנות ומספר הדברות עשרת בשמו ברמז יהיה בצע מה ,טעם טוב לדעת צריך עדיין אך

 . בשמונה ושנימול ואמו

 . מילה ימי שמונת ברמז הפסיק שניהם שנות בין כי, ושרה אברהם נפרדו למה ועוד

 .שרה שנות מספר של' בצ ותורה ברית בין הפריד וגם

 

 אין כי. תורה זו דור לאלף ציוה דבר )ד כח רבה בראשית( ל"ז מאמרם על כתבנו הנה אמנם

 פסקה עד לנו ניתנה לא היא כן על כי, נחש זוהמת משוללי דור לא אם תורה לקבל םייראו

 . זוהמתנו

 תורה במתן נעדר לא איש יתכן איך, השואלים שאלת לתשובת אצלנו מפורשת הקדמה והיא

. בפנים פנים בהקיץ אם כי בחלום לא התנבאו לםושכ, הנבואה אל הראויות ההכנות משולל

 כי הוא אך. צחתינ בתשובה מוכנים הבלתי שמעו, המוכנים באמצעות כי האומר תשובת ודחינו

 אדם ענייןמ שם הכרחנו כאשר נחש זוהמת אם כי נבואה להשגת לקונו אדם בין מבדיל דבר אין

 .לנבואה כולן ויוכנו, זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו ישראל כן ועל, הראשון
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 התורה כל מישראל ואחד אחד לכל לתת הוא ברוך הקדוש רצה כי הוא נביאים לםוכ היות וצורך

 מדבר הדבור שהיה) יג א רבה השירים שיר, א כט רבה שמות( ל"ז כמאמרם, כלל דרך ולא

 באיש יהיה בל הוצרך כן על. יחיד לשון הדברות עשרת לשון שכל וזהו. מישראל אחד כל עם

 בהניח כי יתברך הוא וראה. ובהקיץ נבואה שהיא יתברך מפיו מלשמוע תעכבנו בל, נחש זוהמת

 כן על, רעה בחירתם את שראה אלא, הזוהמא להתיך דור אלף צריך היה, טבעו אל הדבר

 .ו"כ ונשארו דורות ד"תתקע סילק

 

 עשה כן על. דורות ו"בכ יותך דור באלף להתיך עתיד שהיה שמה, דרך עשות הוצרך כן ועל

 מחלאת הוא אשר נדותה מדם והויתה בל, בבחרותה יצחק את שרה תתעבר שלא יתברך

 גם אז כי. זקנתה אחרי רק, טומאה מדם מתהוה יהיה לא נקיי כי שדים חלב וגם, נחש זוהמת

 בלי והושיתה ידי שעל. יינס רק הזוהמא מן הבא טבעי דם אינו, דאמר למאן - נדה פירסה אם

 בו תדבק, התורה כל לו מלמדים אז אשר, בבטן ראשו עלי יתברך נרו בהלו, נידות דם זוהמת

 תשכח כן שעל בו רפויה שהתורה, זוהמא ידי על בבטן הגדל כן שאין מה. בעצם התורה איכות

 יהיה באופן והויתה יתברך רצה, התורה לקבל המעותד שהוא למה ביצחק אך. בצאתו ממנו

 ה'.ב דבק

 

 יצרו יבוטל עד יצחק יצא יתברך הוא רצה לא כי) ב מו רבה בראשיתב( ל"ז מאמרם הוא עוד

 קנמון הוא ברוך הקדוש אמר כי, דמו בו ומשנצרר דמו ותתקשר תוותאו ותתבטל אברהם של

 '. כו בעולם מעמיד אני

, תמימה עולה יהיה כן ידי שעל והוא, באברהם הרע יצר כח היות בלי והושיתה מאמרם כוונת

 רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, הרע יצר כמשולל מאהבה ליעקד ירצה רק בדבר יהרהר שלא

 .ליצחק חסיינת לא העקידה סיוןישנ מה יתכן כן על כי, יחדיו שניהם וילכו על) ה נו

 

 המנגדת, מהרה הזוהמא להתיך שהוא, התורה לקבלת הכנתו דבר על כי, הדברים כלל

 קרבן להיות מוכן ולהיות. שנה תשעים בת הייתה כאשר זקנה אמו תהיה הוצרך, להשגתה

 לצאת מיצחק עתיד שהיה למה כי, בשמו נרמז וזה. שנה מאה בן אברהם יהיה הוצרך, תמים

 הייתה כן ידי על ,הדברות עשרת כנגד שהיא ד"יו שהוא שמו ראש רמז שהוא ,התורה מקבלי

 שהוא למה לשמונה שנימול שהוא' חוה. ד"יוה אל 'צה נסמכה כן ועל. שנה תשעים בת שרה

 בבכור א"כד, מילה בברית ליכנס ה'ל ניתן בשמונה כן שעל בגדלו תמימה עולה להיות עתיד

 אביו היה כן על - ה'ל קרבן להיות שעתיד על לי תתנו השמיני וביום אמו עם יהיה ימים שבעת

 .'חה על' ק נסמכה ולכך, יצרו שבוטל שנה מאה בן
 

 ימים שמונת בן' כו אברהם וימל אומרו שאחר, הפשט דרך על נאמר אנו אף זה דרך פי ועל
 מילתו ויעשה יגדל עד יתברך הוא המתין ולא ,ימים שמונה בן יצחק המול אל טעם אמר', כו
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 ואברהם אמר לזה, הרע יצר בלי בקטנותו כי, יותר וטהור ייבחיר בזמן יהיה וגם, עצמו ידי על
 כאשר הרע יצר ומשולל, מאז היה וטהור בהעשותו הרע יצר משולל היה באופן שנה מאת בן

 אדם כל אחריו כי תנחומא ממדרש כתבנו וכבר. שמונה בן כבכור מאז ה'ל לינתן ומוכן, בגדלו

 .כמוהו לשמונה למול נצטוו

 

  :ִלי-ַהֹּׁשֵמַע ִיֲצַחק-ַוּתֹאֶמר ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱא�ִהים ָּכל ו
 באומרה היא שצחקה מה ןועו מזכרת יצחק שם יהיה פן חששה, יצחק קראו כי שרה וכשמוע

. ה' שמחה כי אלוהים לה עשה צחוק כי רק, הוא כן לא ואמרה קדמה כן על', כו בלותי אחרי

 נפרש הזה בפירוש כי והוא '.כו השומע כל אמר לזה, האחר ולא זה הוא הפירוש כי יוכיח ומי

 בו יצדק לא, האחר הוא הפירוש אם אך. יצחק השומע כל כי שם על, עתיד לשון יצחק אומרו

 שהשיבה מה וזהו '.כו יצחק השומע כל וזהו. עבר לשון צחק יקרא ראוי והיה, כלל עתיד לשון

 .השם קריאת הוא מניה דסליק מאי על

 

  :ָיַלְדִּתי ֵבן ִלְזֻקָניו-ַוּתֹאֶמר ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה ִּכי ז
 זאת על. מאבימלך ולא נתעברה מאברהם כי לכל להוכיח טעמים שני למעלה שנרמז מה ועל

 נערה שנעשית מה הוא הגמור ההכרח כי לומר 'וכו מלל מי ותאמר, עצמה בפני אמירה עשתה

 .למעלה כמפורש לזקוניה ולא לזקוניו הייתהש

 

 הניקה כי הוא הלא. מאבימלך ולא לאברהם זה ילד היות והכריח מלל מי הכתוב שיעור או
 עם השרות כל שבאו) יג נג רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, החלב בוייר הוא .שרה בנים

 כי אמר לזה, מאברהם שהוא סימן זה הוא איך כי ואמר. ילדיהן כל והניקה לנסותה, ילדיהן

 גם היה אם כי, הוראה זה כי, הנערות אל ה' החזירני כי. לזקוני ולא כלומר לזקוניו בן ילדתי

 מאבימלך ללדת הנערות אל יתברך הוא החזירני שלא ודאי ובכן. חלב כך כל לי היה לא, לזקוני

 להיות, פניה מהכרת יותר החלב בויימר עיקר ותעש. לשקרא ניסא הוא ברוך הקדוש עביד דלא

 ידעו זה כי, עוד לה היו לא פניה כי פניה הכירו ולא להימתח ראוה לא לאשר גם לכל ניכר זה

 לה החלב ברבות היה לכל מפורסמת הכרה לכן. הייתה ביתה בירכתי צנועה כי העולם רוב

 ומלכות השרות ילדי כל שהניקה ל"ז כמאמרם. שרה בנים הניקה כן ידי על כי, הנערות כאחת

 .נותיכמעי דדיה היו כי, לה הבאות

 

  :ִיְצָחק-ִהָּגֵמל ֶאתַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוִּיָּגַמל ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום  ח
 אומרו אל לב בשום והוא. יצחק את הגמל ביום גדול משתה אברהם עשה הזה הדבר ובגלל

 החותך שהמופת למה כי הוא אך. ההגמל זמן היה כן אחר אם הוא גדלות איזה כי ,ויגמל ויגדל

 מאז מכירה לבלתי גם שהוכר ,לנערות שחזרה מה היה שרה נתעברה מאבימלך לא כי לומר

 קודם גמלוהו לא כי ,ויגמל הילד ויגדלש אחר בזה להחזיק כן על. כמדובר החלב בוייר ידי על
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, חדש ד"הכ טרם יגמלוהו חלב לחוסר כי, לה קרוב ספק או זקנה בימי ליולדות יקרה כאשר זמנו

 שעל, כמאליו בוריו מחמת ויגמל כך ואחר הילד ויגדל פה כי אמר ספקו למלאת לאמו אין כי

 ל"רזל גם ומה. ומפורסם גדול משתה עשה כן על, מאד הוא רב חלבה כי ותגמלהו אמר לא כן

, ונשיהן הן ישראל ארץ מלכי ואחד שיםושל כל שהם גדולים משתה שהוא) יד נג רבה בראשית(

 ובכן. הוא גדול כי בוריו מחמת רק בנה את גומלת ואינה, בדדיה רב חלב אז גם כי יראו למען

 מרוב והראיה, מאבימלך להתעבר ניסא ה"קב עביד ולא הנערות אל חזרה כי הכל אומר יגזרו

 .לאברהם דבר אשר םיילק הדבר יצא ה'מ כי הכל וידעו, לנערותה שחזרה אלא זה שאין חלב

 

 ביום ,הגמל ביום) א קל שבת בתוספות הובא, כט פרק אליעזר דרבי פרקי( ל"ז שאמרו ולמה

 מלהניק שהניחה מה לרמוז לישנא בהאי דאפקיה יתכן. בו שנמול השמיני ביום שהוא מל 'הג

. מאברהם היותו אל הוראה שהוא החלב בוייר להראות, השרות ילדי כל להניק כדי יצחק את

 כאילו הגמל אמר, בנה את הניקה לא כי, השרות ילדי היום כל להניק שחשקה מה ולהורות

 חסד לגמול הוא ברוך הקדוש שעתיד לרמוז) ב קיט פסחים( ל"רז דרשת מפני וגם. גמלתו

 .'וכו יצחק של לזרעו

 

 [גירוש הגר]
  :ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק-ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר-ֶּבן-ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ט
-ִעם ְּבִני-ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם-ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן-ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת י

  :ִיְצָחק
  :ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְּבנֹו יא
ֲאָמֶת� ֹּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶלי� ָׂשָרה -ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶני� ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל יב

  :ְׁשַמע ְּבֹקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל� ָזַרע
  :ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲע� הּוא-ֶּבן-ְוַגם ֶאת יג
 

, יצחק עם אברהם את בנה רשיי לבל, בנה ואת אותה לגרש שרה שתבקש נחשב זר כמו הלא

 גרש כלה ולא, כך אחר עשה כאשר מעתה ליצחק לו אשר כל את שיתן לתקן אפשר היה והלא

 . הירושה על אמו ואת אותו יגרש

 רשיי אם, צדיק נפש ה' ירעיב לא כי, הזה העולם מטובות עיקר תעשה לא כמוה אשה כי ועוד

 . עמו ישמעאל

 . נקלה על שניהם גם לגרש רחמיה איפה איה ועוד

 לו הרע שלא לומר הוא ואם, מיותר הוא בנו אודות על אומרו כי ',כו הדבר וירע אומרו ועוד

 על ריחם לא כי להודיע בצע מה כי, לאומרו שלא היה טוב הנה ,בנו אודות על אם כי אמתו על

 . חיקו שוכבת
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 בכלל הוא כי מיותר הוא 'כו תאמר אשר כל אומרו כי 'וכו בעיניך ירע אל יתברך אומרו ועוד

 טעם נותן הוא כך אחר הרי כי, זה עניין זולת תאמר אשר כל על לומר בא כי לומר ואין. הקודם

 . הכתוב עניין על רק זה ואין ',כו ביצחק כי ואומר

 האם, יפלא ה' על וגם. אחד עניין אם כי, דברים בוייר בלי כל מלת אומרו אל לב נשים וגם

 .אמו ואת אותו לשלח והויצ, יצחק עם רשיי לבל

 

  :ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק-ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר-ֶּבן-ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ט
) טו נג רבה בראשית( ל"רז אמרו מצחק המצרית הגר בן את' כו ותרא אומרו על הנה אמנם

 גלוי זו וכן. לפנינו וישחקו א"כד רציחה זו וכן. לצחק ויקומו א"כד זרה עבודה אלא צחוק אין

 אם באמור באמת ותתאבל, הזה הרע הדבר שרה ותרא כאשר ובזה. בי לצחק א"כד עריות

  – לאמר חרדה כן על. םייח לי למה כאלה ישמעאל דותיממ אחד יצחק לוקח

 

-ְּבִני ִעם-ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם-ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן-ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת י
  :ִיְצָחק
 הזרע בכלל אוני ראשית הוא אשר מחלצי בני האם לה יאמר ולבל. ממנו יצחק ילמד בל 'כו גרש

 ,בנה ואת הזאת האמה גרש לו ותאמר הקדימה כן על. פני מעל אגרשנו ה' בו הבטיחני אשר
 בנה ולכן, כמוני אשתך ולא היא שפחה אמו וזו, בנה קרוי השפחה מן הבא בנו כי, לו לומר

 הדין מן הלא כי בנך קרוי זה שאין והראיה .בנה ואת הזאת האמה אומרו וזהו. בנך ולא יקרא

 יולדת אשתך שרה אבל באומרו יתברך ממאמרו לשרה זה ויצא '.וכו הזאת האמה בן יירש לא

 שלא ואמר הארץ ירושת הוא הברית והנה. עולם לברית אתו בריתי את והקימותי' כו בן לך

 .בנך יקרא לא כי ראיה וזו. אברהם ירושת לכל ומינה, רשיי

 

  :ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְּבנֹו יא
 אישות לשם לו חדהייו, תורה מתן קודם שלהיות שדעתו, עמו אחרת דעת אברהם הנה אך

 וזהו. שניהם בין תהיה אביהם ירושת, יצחק את יקים הארץ ברית ואם. יקרא בנו ממנה זרעו

 הפך, יקרא בנו כי בעיניו שהיה כלומר ,בנו אודות על אברהם בעיני מאוד הדבר וירע אומרו

 לו שהיה מה, זה כל עם, רושיןיג שקשים גם כי ואמר. בנו ולא בנה שקרוי באומרה שרה מאמר

 .בנה קראתו והיא בעיניו בנו היות שהוא בנו אודות על היה מאד קשה

 

ֲאָמֶת� ֹּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶלי� ָׂשָרה -ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶני� ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל יב
  :ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל� ָזַרעְׁשַמע ְּבֹקָלּה ִּכי 

 אם כי רושיהםיג על בלבד לא, אמתך ועל הנער על בעיניך ירע אל יתברך הוא לו השיב כן על

 יקרא ביצחק כי בקולה שמע תאמרש מה כל', כו רשיי ושלא יקרא בנה כי שאמרה מה על גם
 .בנך ולא יקרא בנה כן ואם, שלה כראיה, לירש זרע לך
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  :ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲע� הּוא-ֶּבן-ֶאתְוַגם  יג
 .הוא זרעך מה בצד כי ,אשימנו גדול לגוי כי זכותך לו יועיל האמה בן שיקרא וגם

 

ַהֶּיֶלד -ִׁשְכָמּה ְוֶאת-ָהָגר ָׂשם ַעל-ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל-ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח יד
  :ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶל� ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע

  :ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם-ַהֶחֶמת ַוַּתְׁשֵל� ֶאת-ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן טו
ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד -ַוֵּתֶל� ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה ַאל טז

  :ֹקָלּה ַוֵּתְבּךְ -ַוִּתָּׂשא ֶאת
ָּל� -ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה-ָהָגר ִמן-קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַא� ֱא�ִהים ֶאל-ַוִּיְׁשַמע ֱא�ִהים ֶאת יז

  :ָׁשם-קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא-ָׁשַמע ֱא�ִהים ֶאל-ִּתיְרִאי ִּכי-ָהָגר ַאל
  :ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו-ָיֵד� ּבֹו ִּכי-ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת-קּוִמי ְׂשִאי ֶאת יח

 

, שנה עשרה שלש בן היה נימול מאז כי, לנער גם נתן ולא להגר הכל נתן למה לב לשים ראוי

 ). נו רבה בראשית( ל"רז למאמר שנה ועשרים שבעה בן שהיה כן אחרי גדל אשר מלבד

 אחר יד כלאחר הילד את הזכיר וגם. שכמה על שם ולא שכמה על ותשם לומר לו שהיה ועוד

 . אמו עם הזכירו ולא ,והמים הלחם

 . ותתע ותלךש למקרה הניחה איך כן אחרי לה דבר מאשר כנראה עמה ה' היה אם ועוד

 . מיותר הוא החמת מן אומרו וגם

  .הנער קול את ולא קולה את אלוהים וישמע לומר לו היה בכתה היא שאם ועוד
 . שנית פעם מנגד ותשב ואמר חזר למה ועוד

 . שאלה זו מה הגר לך מה אומרו ועוד

 אחד אתם ישלח ולא במדברות ימותו ערירים בנו ואת אשתו את איש ישלח יפלא הלא כי ועוד

 לו האומר הוא והלא, פוקםיס די נתן לא ומים לחם וגם. חמורים צמד על ירכיבם ולא מעבדיו

 .לפניך יחיה ישמעאל לו יתברך

 

 להמית שעתיד מי הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי שאמרו) יט נג שם( ל"רז אמרו הנה אך

 :הוא ברוך הקדוש אמר ?באר לו מעלה אתה, נפוחים בנודות בצמא כהונה פרחי אלף ניםושמ

 .הוא צדיק עתה כי שם הוא באשר

 

ַהֶּיֶלד -ִׁשְכָמּה ְוֶאת-ָהָגר ָׂשם ַעל-ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל-ַוִּיַּקח ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר יד
  :ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶל� ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע

 ענייןו בשכם דוד בית מלכות חלוק ממנו נעלם לא כאשר, מאברהם זה נעלם לא כי יתכן והנה

 ויט שכם מקום עד אוויב על) כד לט שם( ל"רז שאמרו כמו עליהם שהתפלל, העי ענייןו אל בית
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 ולישמעאל) ל פרק( שם ל"ז שאמרו אליעזר רבי פרקיל גם ומה. העי ובין אל בית בין אהלה

 נותן אני אם אמר כן על .ישמעאל בני לו שיעשו ממה ישראל נאקת לשמוע אני עתיד, שמעתיך

 להגר נתן כן על, העתיד על בצמא וימות במדברות מימיו יחסרון אולי, לישמעאל ומים לחם

 הילד ואת שכמה על שם וזהו. כתפה על כמשא אליה טפל ישמעאל אך, עיקר תהיה שהיא

 וישלחה ידה ולחזק. קסמיך דידה אתכא והוא, ןועו אין שבהגר כיון יפגום לא שרשעו באופן

 . פרעה בשלח על) בשלח פרשת ריש( בתנחומא שאמרו כמו לויה שהוא

 .במדבר לעשות עתיד זרעו שהיה מה על המלאכים קטרוג על ,כן פי על ואף

  :ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם-ַהֶחֶמת ַוַּתְׁשֵל� ֶאת-ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן טו
 

 לו הייתה גם כי ,החמת בתימס כלומר החמת מן המים ויכלוש באופן במדבר ותתע כן על

 .בהן ישראל את להמית עתיד שהיה נפוחות החמתות על למזכרת

 הילד את השליכה, היא עשתה מה, בצמא מות בסכנת שניהם גם במדבר תועים להיותן הנה
 אך. שבאילנות מיוחד שהוא ח"בפת ף"האל דונק אל לב אל בשום והוא .השיחים אחד תחת

 לרמוז, השיחים מיוחד תחת אותו ותשם. מצחק היותו על חששה, העתיד ענייןה ידעה שלא גם

 .אברהם היה אחד כי אברהם זכות

 

ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד -ַוֵּתֶל� ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה ַאל טז
  :ֹקָלּה ַוֵּתְבּךְ -ַוִּתָּׂשא ֶאת

 ,מצחק שהיה מה כי. קשת רובה היותו ה' ירחיק אברהם שבזכות לרמוז, קשת כמטחוי ותרחק

 .קשת ידי על היה ,לפנינו וישחקו א"כד דמים שפיכות הוא

 למה כי באומרם מתפללים היו שניהם כי) יט נג שם( ל"רזמ נראה כי, להתפלל מנגד לה ותשב

 מאשר עצמו החולה לתיתפ נשמעת ויותר חולה שהיה על הנער קול את אלוהים וישמע

 ואחשוב .מנגד אומרו זהו כי יתכן דברנו ולפי. מתפללים היו שניהם כי למדנו הנה, עליו מתפלל

 לה אומרו וזהו, עליו רק, בצמא תמות היא שגם עם, עצמה על התפלל לבלתי התחכמה היא כי

, לתהיבתפ שאמרה מה כי לומר ,הילד במות אראה אל אמרה כי, מנגד שמה לה הנוגע כי

 מנגד ותשב כי בראותה אך. צערה היא עליו כי ,להיתח שתמות הילד, במות אראה אל הוא

 והוא חברו על המתפלל כל הנה אמרה אז, מים לצאת נס שנעשה אצלה ראתה ולא שהתעכבה

 על והתפללתי מים צריכה בהיותי ואיך), א צב קמא בבא( תחילה נענה הוא דבר לאותו צריך

 .ננעלו לא דמעה שערי כי על ,ותבך קולה את ותשא אז ,נעניתי לא בני

 

ָּל� -ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה-ָהָגר ִמן-קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַא� ֱא�ִהים ֶאל-ַוִּיְׁשַמע ֱא�ִהים ֶאת יז
  :ָׁשם-קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא-ָׁשַמע ֱא�ִהים ֶאל-ִּתיְרִאי ִּכי-ָהָגר ַאל

, קולה את ולא הנער קול את אלוהים וישמע כי, במקומה מים להוציא לה והוש לא זה כל ועם

 תראי אל נענית שלא על ,הגר לך מה לה ויאמר' כו מלאך ויקרא לכן. נפש מרת הייתה כן על
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 למענו לא קולך את ולא הנער קול את שמעש מה כי, הוא כן לא כי, ה' שנאתך אולי באמור

 אם כי עצמו אל יתברך הוא יביט שלא, שם הוא באשר אמור בהתפללו קולו שהיה על רק, הוא

, שם שהוא מי בשביל או. אותו בשלחו שם שיהיה שסיבב, אברהם הוא ,שם הוא אשר בשביל

 נאמר ושאליו, מיוחד אילן שהוא אברהם זכות לזכור, השיחים אחד תחת שם אותו שם שאמו

 .מהגר יותר נשמע כן ועל. אשימנו גדול לגוי כי

 

  :ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו-ָיֵד� ּבֹו ִּכי-ְוַהֲחִזיִקי ֶאתַהַּנַער -קּוִמי ְׂשִאי ֶאת יח
 הב) ב ה ברכות( ענייןכ' וכו שאי קומי כי. מחליו להקימו לו תעמוד הגר זכותך גם זה כל ועם

 .עמדו על יקום מים ישתה טרם כי שאי קומי כן, מהיסורין ואוקמיה ידך לי

 

  :ַהָּנַער-ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת-ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶל� ַוְּתַמֵּלא ֶאתֵעיֶניָה -ַוִּיְפַקח ֱא�ִהים ֶאת יט
 אך. צריך היה םיעיני פקיחת מה, לכל גלוי מים באר ה' ברא בריאה אם '.וכו אלוהים ויפקח

 שהיה באר מעין כי ויתכן. עיניה את אלוהים שפקח לה רק נראה בלתי רוחני דבר שהיה יראה

 מהםיע הולך היה כן שעל. אלוהים שם הוא שכינה מבחינת רוחני היה כי, במדבר לישראל

 עיניה את יתברך פקח כן על, בו נעשים שהיו מספר אין אל נפלאות יתר זולת, למקום ממקום

 ממימיה שישתה מה כי בלבה ותאמר. הוא אלוהיםה מאת כי השכילה והיא .מים באר ותרא

 את ותשק' כו ותמלא ותלך כי עשתה וכן בו מושכב הוא אשר מחליו לקום לרפואה לו יהיה
  - מיד כי, אלוהיםה מאת רפואה בו הושפעה ההיא ההשקאה ידי על ואז .הנער

 

  :ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי ֹרֶבה ַקָּׁשת-ַוְיִהי ֱא�ִהים ֶאת כ
 .כמדובר הוא אלוהים באר כי ,ויגדל הנער את אלוהים ויהי

 

 [ברית אברהם ופיכול]
ַאְבָרָהם ֵלאֹמר ֱא�ִהים ִעְּמ� ְּבֹכל -ְצָבאֹו ֶאל-ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ּוִפיֹכל ַׂשר כב

  :ַאָּתה ֹעֶׂשה-ֲאֶׁשר
ָעִׂשיִתי ִעְּמ� -ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשרִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני -ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא�ִהים ֵהָּנה ִאם כג

  :ַּגְרָּתה ָּבּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם
  :ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבעַ  כד
  :ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶל�-ֲאִביֶמֶל� ַעל-ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת כה
ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאֹנִכי לֹא -ַאָּתה לֹא-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַגם-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת כו

  :ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום
 

 אברהם בעיני חן אולמצ עת שהיא, אשתו את לו שהחזיר למעלה הנזכר ההוא בעת כי אמר

  :לב לשית וראוי'. כו ויאמר אז
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 . לאחרים לאמר אינו כי לאמר אומרו אל. א

 '. כו עמך אלוהים אומרו שאלתו אל חסיימת איך. ב

 . מיותרת תיבה שהיא ועתה אומרו. ג

 . הנה אומרו וכן

 . ולנכדו לנינו אינו עמו עשה אשר כי ',כו כחסד אומרו. ד

 . מיד עשה ולא עדיי למה ,אשבע אנכי אומרו. ה

 זה ואין העושה היה מי ממנו ונעלם הגזלה שידע שיורה ',כו עשה מי ידעתי לא אומרו. ו

 . ולמחות לדרוש לו היה שיהיה מי שיהיה, התנצלות

 הכתוב שאר וכל. השני הגם וכן. לרבות הזה הגם בא מה על ,לי הגדת לא אתה וגם אומרו. ז

 . מיותר

 ועתה, ידע הגזלה שמציאות שנראה עשה מי ידעתי לא אמר להיתח כי, הקודם שסותר .ח

 .היום בלתי ידעתי לא אומר

 

ַאְבָרָהם ֵלאֹמר ֱא�ִהים ִעְּמ� ְּבֹכל -ְצָבאֹו ֶאל-ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ּוִפיֹכל ַׂשר כב
  :ַאָּתה ֹעֶׂשה-ֲאֶׁשר

 עם ברית כרת אשר על יתברך הוא שהקפיד) ה נד רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה אמנם

 נוחה אלוהים רוח יהיה לא פן לבו אל יתן אברהם פן, אבימלך פחד היה זה כי ויתכן. אבימלך

 את ואשאלה, עליון אלוהיםל אקרא אברהם יאמר פן ראייו, הזאת הברית את אברהם מכרות

 ימלךהל צריך ואינך כלומר' כו עמך אלוהים ואמר הערים כן על. לאו אם לך אשבע אם פיו

 . מסכים הוא מעצמך עושה אתה אשר בכל עמך אלוהים כי, להיתח ךאלוהיב

 באומרו ןויכו וזה. מלךיי עד ימאן לבל 'כו לי השבעה ולומר לשאול שרצה מה אל הקדמה וזו

 ראשונה אמירה כי ופירש, שאלתו לאמר כדי הוא, דבריו פתח אברהם אל שויאמר שמה ,לאמר

 '.וכו עמך אלוהים הוא ויאמר אמר שעליה
 

ָעִׂשיִתי ִעְּמ� -ִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר-ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא�ִהים ֵהָּנה ִאם כג
  :ַּגְרָּתה ָּבּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם

 טרם עתה כלומר ועתה אומרו וזהו ,לי השבעה ועתה לאמר הוא שאמר מה לאמר שהיה ומה

 .בזולת מלךית או בדבר שבייתת

 והוא, כבודו הארץ כל שמלא ךאלוהי הוא, הנה הוא אשר אלוהיםב הוא, תשבע אשר והשבועה

 .עצורנו נתקן ומיד עלי התפללת כי אתנו פה נמצא

 כי, ונכדי ניני על גם ולא עצמי על שאשבע די תאמר ואל. נכדי ועל ניני ועל עלי היא והשבועה

 'כו הארץ ועם עמדי תעשה עמך עשיתי אשר שכחסד ודאי כי, שבועה צריך אין עצמי על הלא
 .נכדי ועל ניני על רק השבועה צורך שאין באופן, שבועה בלי
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 :ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבעַ  כד
 ?אתה ולא כלומר .בתמיהה

 

  :ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶל�ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר -ֲאִביֶמֶל� ַעל-ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת כה
 המים באר אודות על מוכיחך הנני כי הוא כן לא, אתה לי נאמן כי צריך אינך אתה כי לומר ואין

, עמך אם כי עבדיך עם לריב כבודי אינו כי 'כו אבימלך את אברהם הוכיחו וזהו '.כו גזלו אשר

 .אדונם על היא העבדים אשמת כי

 

ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאֹנִכי לֹא -ַאָּתה לֹא-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַגם-לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� כו
  :ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום

 .ידעתי לא וזהו, כלום מזה ידעתי לא אבימלך ויאמר
 הדבר את עשה מי, יחד היו שלשתם כי שעמו צבאו שר פיכל את שאל ידע שלא אומרו ואחר

 לא ידעת הסתם שמן פיכל אתה וגם כי, מהמלך יותר בעיר הנעשה יודע השר הסתם שמן הזה

  :ְוַגם ָאֹנִכי לֹא ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום: ואמר פיכול השיב. אברהם הגיד שלא כמו לי הגדת
 

  :ְּבִרית ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶל� ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם כז
 לבו אל ערב ובקר צאן דורון ידי על כן על, הוא גם שישבע למלך מלומר אברהם בוש כי אפשר

 .ברית שניהם ויכרתו לאבימלך ויתן ובקר צאן אברהם ויקח וזהו. הוא גם שישבע לו לאמר
 

  :ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן-ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת כח
  :ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה-ֲאִביֶמֶל� ֶאלַוּיֹאֶמר  כט

  :ַהְּבֵאר ַהּזֹאת-ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת-ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה-ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ל
  :ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהםֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא -ַעל לא
  :ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים-ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל-ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶל� ּוִפיֹכל ַׂשר לב

 

 . לבדן הציב אשר הצאן כבשות שבע עניין מה לב לשים ראוי

 מידי תקח כבשות שבע את כי באומרו לו השיב מה, אבימלך שאלת הייתה שזאת נאמר ואם
 הבאר את שחפר לעדה לו תהיה לבדן אותן הציב ידי על איך ',וכו לעדה לי תהיה בעבור

 .ההיא

 

  :ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן-ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת כח
 מהם מי, אבימלך רועי עם מריבים אברהם רועי שהיו) ז נד רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה אך

 אנו לקראתם הבאר מי יעלו אברהם צאן בבא אם, יבחן בזאת אברהם רועי ואמרו. הבאר חפרו

 אמר אשר העדות הוא זה כי ויתכן. אותו חפרתם אתם אבימלך צאן לקראת יצאו ואם, חפרנוהו
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 כבשות שבעה לעצמו השאיר ובקר צאן לאבימלך כשנתן, והוא .לעדה לי תהיה בעבור אברהם

 . כן אחרי לתתן

 

  :ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ֶאל כט
  :ַהְּבֵאר ַהּזֹאת-ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת-ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה-ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ל

 נתתים ולא לבדן אותן שהצבתי ומה ,מידי כך אחר תקח כבשות שבע את כי הםאבר והשיב

 שלי הן עדייןש אלו לקראת המים שיעלו מה ידי על ,לעדה לי תהיה בעבור הוא השאר עם

 . תקחם כך ואחר

 

  :ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם-ַעל לא
 היה יפה סימן לא כי אפשר אי וזהו ,שבע באר לבאר קרא כבשות השבע שעל נראה היה והנה

 שבע נתת אתה הוא ברוך הקדוש לו שאמר) ה נד רבה בראשית( ל"רז אמרו הלא כי, לאברהם

, צדיקים שבעה מבניך הורגים כן וכנגד דורות שבע בניך בשמחת משהה שאני ךייח כבשות

 אמר כן על. הרעות אל כרוןיז תמיד שיהיה שבע באר ההוא למקום תמיד תקרא התורה ואיך

 אך, ץ"בקמ ולא ן"השי י"בצר שבע נקרא היה כן שאם כן נקרא כבשות שבע על לא כי עתה ראו

 הוא שבע אומרו כי באופן נשבעו הבאר ידי שעל היות על, ץ"בקמ שבע באר למקום קרא כן על

 .השבועה על

 

  :ֵאל עֹוָלם 'הָׁשם ְּבֵׁשם -ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא לג
 היה שכך העץ תחת והשענו פסוק על) ב קב דף וירא( הזוהר ספרב שאמרו מה לפי '.וכו ויטע

 מבחין היה האילן קולט שהיה ולמי, לאורחים מאכיל היה שתחתיו עץ לו שהיה אברהם של דרכו

 קורא היה אורחים תחתיו האכיל ידי ועל, אילן הוא אשל נטע שם גם כי יאמר ובזה. איכותו

 שעל אם כי ,עולם אל שהוא אומרים היו לא להיבתח ה' שם מזכירין היו שאשר '.וכו ה' בשם

 ,עולם אל ולומר בשם לסמוך מזכירים שהיו ה' בשם כי בפיהם הקריא והוא. כבודו השמים
 .עולם אל בו הזכיר בלי ה' ולא עולם אל ה' שיאמרו

 

 :ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים לד
 כגר אם כי מקום קבע לא רבים ימים שם היותו שעם רבים ימים פלשתים בארץ ויגר ואמר

 וזהו, ההיא הארץ בכל הוא ברוך הקדוש של שמו להקריא, פלשתים ארץ בכללות ונוסע הולך

 .רבים ימים שם היותו עם כגר שהיה ויגר

 
  בכ פרק

 [עקידת יצחק]
  :ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני-ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱא�ִהים ִנָּסה ֶאת א
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 ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה -ְל� ֶאל-ִיְצָחק ְוֶל�-ָאַהְבָּת ֶאת-ְיִחיְד� ֲאֶׁשר-ִּבְנ� ֶאת-ָנא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח ב
  :ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי�

 

  לב: לשית ראוי

 רבה בראשית( ל"רז כן על כי, האלה הדברים אחרי ויהי שיאמר מהקודם זה נמשך איך. א

, השרת מלאכי דברי אחר או, וישמעאל יצחק דברי אחר ואמרו, פה שעל דברים על פירשו) ד נה

 יקריב עצמו בנו את אפילו יתברך הוא והשיב, בנו לידת על קרבן שום הקריב שלא שאמרו

 כמורה -' האלה' באומרו גם ומה, בכתוב שאינו מה על יחזור נחשב זר כמו והלא. בשבילי

 . באצבע

 עשירי סיוןינ זה והלא, לנסותו יתברך הואהחל  עתה האם כי 'וכו נסה והאלוהים אומרו. ב

 . הוא

 את לנסות אושיב, עמוק ולב איש קרב ה'מ היפלא באמרו אנוש לבב יתחמץ זאת על הלא כי .ג

 יעשה אשר מעשה כל ומביט צופה כמוהו מי והלא, נוויצו אשר את יחדל ואם יעשה אם איש

 . סוף ועד מראש האדם

 . ליצחק ולא לאברהם סיוןיהנ חסיי למה. ד

 אמירה לשון אין כי, אברהם אליו ויקרא יאמר מהראוי הלא כי ,אברהם אליו ויאמר אומרו. ה

  '.וכו נא קח ויאמר ואמר חזר הרי נא קח אומרו על הוא ואם, בלבד שם בקריאת צודקת

 כאומרו הוא ואם, ה' נאם להיותו יצדק לא בקשה לשון שאמרו מה הנה כי ,נא קח אומרו. ו

 . מיותר הוא עתה

  :ל"רז שאמרו ',וכו יחידך את בנך את אומרו. ז

 וזה לאמו יחיד זה :לו אמר ,יחידך את :לו אמר, הם שנים :לו אמר ,בנך את באומרו

 .יצחק את :לו אמר, אוהב אני לשניהם :לו אמר ,אהבת אשר :לו אמר, לאמו יחיד
 )ז נה רבה בראשית(

 יתברך מאמרו שכח לא כי, ידבר יצחק על כי מובן היה יחידך את לו אמר מאז כי יקשה הלא כי

 . זרע לך יקרא ביצחק כי אליו באומרו

. ט. התיבה במשמעות שביםיימת בלתי אך ל"ז פירשו דברים והרבה, המוריה שם עניין מה. ח
 שם כי יובן ההרים אחד על לעולה והעלהו באומרו כי, מיותרת שם מלת כי, שם והעלהו אומרו

 .הוא

 

  :ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני-ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱא�ִהים ִנָּסה ֶאת א
 ל"ז במאמרם ארוכתו להעלות אחשבה. מאד הוא רב כי סיוןיהנ מציאות זרות על והנה

  שונם:לה וז) ב נה( רבה בראשיתב

 ביותר עליו מקיש אינו ,לוקה כשפשתנו הזה הפשתני יונתן רבי אמר' וכו יבחן צדיק ה'

 משתבחת שהיא למה ביותר עליו מקיש הוא יפה וכשפשתנו, פוקעת שהיא מפני
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 ואת, לעמוד יכולים שאין למה ,הרשעים את מנסה אינו הוא ברוך הקדוש כך. והולכת

 אשת ותשא האלה הדברים אחר ויהי. יבחן צדיק ה' שנאמר ,הצדיקים את ?מנסה מי

  .האלה הדברים אחר ויהי. יוסף אל עיניה את אדוניו

 הכלים את בודק אינו ,שלו הכבשן את בודק כשהוא הזה היוצר יונתן רבי אמר

 ברוך הקדוש אין כך, שוברו שהוא עד אחת עליו להקיש מספיק שאינו למה, המרועעים

 . יבחן צדיק ה' הצדיקים את אלא ,הרשעים את מנסה הוא

 על. רע כחה ואחת יפה כחה אחת ,פרות שתי לו שהיו הבית לבעל :אלעזר רבי אמר

 אלא מנסה הוא ברוך הקדוש אין כך ?יפה שכחה אותה על לא העול את נותן הוא מי

 .כ"ע .הצדיקים את

 

 צדיק ה' הפרות במשל בה םייומס), ג( לב בפרשה גם רבה בראשיתב הובא זה מאמר והנה

 בפסוק מתחיל פה גם כאשר אברהם את נסה והאלוהים בה םיימס היוצר ובמשל. נח זה יבחן

, מאברהם מביא היוצר ובמשל, מיוסף מביא הפשתני במשל כי נמצא. היוצר משל להביא זה

 בכל, אלו בחינות משלשת אחד הוא סיוןינ כל כוונת שאם יקשה והלא. מנח הפרות ובמשל

 .האלה המשלים עניין מה וגם, מהמשלים אחד כל צודק יהיה ראוי היה סיוןינ

 

 לבבם יתחמץ כי, האלה המשלים כל להביא הניעם הזה הגדול הקושי כי ספק אין הנה אמנם

 לא יתברך ממנו כי אחרי, יחדל ואם יעשה אם, המנוסה מעשה את לדעת ה' ינסה האם באמור

 האומות כל כי שהוא ,מפורש טעם) א שם( ל"רז בדברי מצינו באברהם והנה. חלילה דבר יפלה

 להיות חוששין והיו, בידו צריו מגן ואשר אברהם עם ה' עשה אשר הטובה כל על תמהים היו

 בנו את חשך לא כי ,שלמותו גודל יתברך הוא לפרסם רצה כן על, חלילה בדבר פנים משא

 מעשה נתפרסם אם הלא כי ,בלבד זה בטעם ל"ז חכמינו דעת נתקררה לא אך. ממנו יחידו

 ושמו איש באשת חשדוהו שאדרבה, זה טעם יצדק לא יוסף של סיוןיבנ הלא, כן אחרי אברהם

, יבעוט או יסבול אם הצדיק את השם מנסה כי ,סוריןיי ידי על שהוא סיוןינ יש וכן. בבור אותו

 מי יאמרו כי לחוטא יחשדוהו שאדרבה סוריןיי שסובל להמון צדקו להודיע לומר בו יצדק ולא

 .'וכו אבד נקי הוא

 

 :סיונותינ מיני שלשה יש כי והוא', כו הזה מפשתני משלו נשא כן על

 מהם לטהרו הרע יצר סיגי חלאת ממנו ולהסיר, הצדיק את וקדש הכשיר למען ה' ינסה יש

 הרע והיצר הטוב היצר מלחמה יערכו ואז עבירה לידי יביאנו כי והוא. כסף וכמצרף כמטהר

, ומעלה ההוא היום ומן. קרב ביום לחמויה כיום תחתיו ויכבשנו, יצרו על יגבר בצדקתו והוא

 שיורי או רעות מחשבות סיגי כל גם ואגבו. ראש ירים לא עוד, רגליו תחת יפול הרע יצרו

 .לו יאמר קדוש עד, עמו יפלו הם גם טובות בלתי דותימ או עונות מדברי פורענות
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 אברהם ענייןכ והוא, שלמותו שיתפרסם לזולת צדקתו הודיע למען והוא שניה בחינה יש עוד

 כן על, חלילה פנים לו כנושא בעיניהם שהיה יתברך בכבודו נוגעים כמעט העולם בני שהיו

 .קונו עם בתויח גודל יתברך פרסם

 

 שיקבלם לנסותו סוריןיי עליו בהביא הצדיק את יתברך הוא שינסה והוא שלישית בחינה יש עוד

 .הדור בעד באהבה

 

. קונו בעבודת בעצם ויכשר שיטהר המנוסה תועלת היא הראשונה הבחינה כי העניין ושיעור

 והשלישית. חלילה פנים לו לנושא יחשד בל אהובו את בפרסם ,יתברך סההמנַ  תועלת והשניה

. סובלם הוא ומכאובם נושא הוא םייחל כי ,עליהם ולהגן לכפר סוריןיי שיסבול ,הדור תועלת

 .סוריןיי והשלישית, עשה מצוותב והשני, עבירה בדבר סיוןינ הוא הראשון כי הוא הדבר ובכלל

 
 כן, משתבח הוא הטוב הפשתן את בהכות כאשר כי', וכו הזה הפשתני ואמרהחל  ובראשון

 .יוסף של פסוק לזה הביא כן ועל, לו ודומה יוסף עניין והוא. הצדיקניסיון ב

 
 שלמים בכלים כשמכה כי מהיוצר הביא, לזולת הצדיק כשרון להודיע שהוא השנית הבחינה ועל

 כאשר אברהם עניין היה וזה. לקנותם ויחשיבום הם שלמים כי הרואים ידעו למען רק עושה אינו

 סיוןיהנ יהי צריך ובזה. אברהם סיוןינ של הדברים אחר ויהימ זה על הביא כן ועל. ל"רזמ כתבנו

 סיוןיבנ אך. עשה בקום בנו את שוחט ענייןכ, מבהיל דבר בפועל עושה שיראו עשה מצוות על

 באברהם היה כן על, רע מעשות שימנע מה ההמון בעיני ישובח לא ,תעשה לא מצוות של

 לא מצוותב הוא סיוןיהנ עיקר, יצרו את כבוש ידי על להשתבח שהוא ביוסף אך. עשה מצוות

 .לו ודומה יוסף ענייןכ חומדתן אדם של יצרו אשר ,תעשה

 
 העול נותן השדה תנובת להוציא ההמון שלתועלת הפרות משל הביא השלישית הבחינה ועל

 ולא לסבול בו כח אשר על אשמתם עול יתברך הוא נותן הדור לתועלת כן, חזקה היותר על

 .בהיבת לנח היו גדולים סוריןיי עול כי במקומו שכתבנו מה והוא, מנח הביא כן ועל. יבעוט

 

  ל:"רז מאמרי שני נזכירה הכתובים עניין אל ולבוא

, ובקר צאן מנחה לו והביא אבימלך את כבדו על אברהם על יתברך הוא הקפיד כי אומרם .א

 כח הגביר בזה והנה. אחר מעם לראש אלופים עליו ילמד למה, אליו קרובים אלוהים לו אמר כי

 לפני האומות על ימלוכו מלכים שמנה' כו ךייח אליו אמר כן ושעל, ישראל כח והתיש צוניםיהח

 . ישראל לבני מלך מלוך

  :ל"רז אמרו עוד
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 ברוך הקדוש היה יצחק את עוקד אברהם שהיה בשעה כי' וכו סירים עד כי פסוק על

 עליהם נבאיבה ישראל סומכים היו כן ושעל, שלמעלה השרים את עוקד ממרום הוא

 כי, זה על תבטחו אל הנביא להם אמר ואז, ה' כפתם הלא אליו באמרם, הגלות הנביא

, סבכים סירים עד כי הדא הוא דכתיב., ותאכלם במאסריהם בערה עונותיכם אש הלא

 )ו נו רבה בראשית( .מלא יבש כקש אכלו סבואים וכסבאם

 

, האומות כחות תחת כבושים ישראל בני עם ילדיו בראותו יתברך הוא כי והוא .העניין אל אוונב

 :ל"ז שאמרו כמו, הברית עמו וכרות מנחה לו שהביא אבימלך כח את אברהם הגביר ידי על

 מלכות אשהה דורות ששבעה ךייח כבשות שבע לו נתת אתה הוא ברוך הקדוש שאמר

 )ה נד רבה בראשית(. מבניך צדיקים שבעה ושיהרגו בניך

 יגביר בלבד שלא מה אברהם את לצוות והוא, השיטה להפך מחשבות חשב מרחם אלוהינו אז

 באופן בנו את עקוד ידי על רק זה ואין, האומות שרי את יעקוד עקוד גם אם כי, ישראל כח את

 . עוותו אשר את שיתקן

, האומות כח את אברהם שהגביר אבימלך עניין אחר שהוא ,האלה הדברים אחר אומרו וזהו

 לשחוט הדין דתימ רוגז אל חסיימת קשה סיוןינ היה כן ועל .אברהם את נסה והאלוהים אז

 נתנסה כה עד גם כי ספק אין הנה לומר אברהם את נסה והאלוהים אומרו וזה. בידו בנו את

 זה על אך. הרחמים דתימ אל ליחסם מקום שהיה, כזה קשים בלתי סיונותיהנ היו אך, אברהם

 עד אם כי לומר ו"בוי ןויכו וזה .אברהם את נסה הדין מדת בחינת הוא האלוהים כי היום יאמר

. השאר וכן סיונותיהנ מן אחד שהוא לך לך אברם אל ה' ויאמר ענייןכ, רחמים בשם נתנסה כה

 .כה עד שנסהו רחמים דתיכמ' וכו נסה כן גם והאלוהים עתה

 

 ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו-ְל� ֶאל-ִיְצָחק ְוֶל�-ָאַהְבָּת ֶאת-ְיִחיְד� ֲאֶׁשר-ִּבְנ� ֶאת-ָנא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח ב
  :ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי�

 כי והוא .יצחק את אהבת אשר יחידך את בנך את אומרו כפל אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה

  :המה ארבעה הלא אותם לכפות צורך היה אשר השרים הנה

 , בבל של שרו
 , מדי של ושרו
 , יון של ושרו
 , אדום של ושרו

 אימה שהם לאברהם יתברך הוא הראה אשר והם, כנודע לויתן עורר העתידים היו המה הן כי

 עקידה זכות כח יעצור איככה איפה כן ואם). כ מד רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו' וכו חשיכה

 אני בנים ארבעה הנה, לו לאמר אברם אל ה' דבר היה כן על. שרים ארבעה בגינו לעקוד אחת

 . עולה מעלה שאתה עליך מעלה
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 . מזו למעלה זו, בזה ימצאו בחינות ארבע כי

 גם ומה להריגה מבניו אחד יתן זה מי הלא כי, בנים שבעה לך היו אם גם, בנך היות האחד

 . בידו לשוחטו עתה

 

 בין בן יתן אפשר אשר גם כי, יחידך את והיא מזו גדולה מדרגה על שעולה שניה בחינה עוד

 כי, ולהורגו להסכים כח יעצר לא לו יחיד בן יהיה אם אך, יותיר אשר בניו יתר עם וינחם הבנים

 יחשב לשנים, יחידו את בתתו כי נמצא, בו לינחם לאבלו שריד אין כי, בשר ועד מנפש לו מריי

 . לו

 

 כי להיות זה כל ועם, בעצם עמו בל לבו כי לאביו אהוב ובלתי יחיד בן יהיה אפשר עדיין והנה

 רחמיו דתימ תשתלש, הרבה לו אהוב הוא אם אך. הכתוב ככל, עליו ויחמול יחוס, זולתו לו אין

  .אהבת אשר אמר זה ועל, נפשו תחת נפשו לשום, עליו
 שלשת על, חסייית בנים שלשה כמקריב, ה'ל עולה להעלותו לסבול שכמו יטה זה כל על ואם

 .ושלם רשום בלתי הוא הבן אם גם יהיו אלה כל והן. זו על זו העולות הבחינות

 

 על אחרת מדרגה עוד תעלה הלא, בעולם ורשום ושלם גדול אדם הוא עצמו מצד גם אם אך

 טובות מעלות ארבעה לו אשר כזה בן בעלות אז. הכל גבי על עולה טוב שם כתר כי לנהוכ

 היה עצמו מצד כי ,יצחק את אמר זה ועל. יחשב המזבח גבי על בנים ארבעה כמעלה, לשוחטו

 ידה על יתברך הוא לעקוד יצחק עקידת גדר יקל לא הזה הדבר ובגלל, כנודע בעולם רשום

 יחידך בנך אמר לא כן ועל. ארבע שהיא אחד היה כאילו בחינות ארבע בו גם כי, שרים ארבעה

 .עצמו בפני בו תרבה בחינות כל כאילו יצחק אהבתש

 

ניסיון  היה גדול גם כי היות עם, אברהם את נסה לאמר לאברהם סיוןיהנ יתברך יחסו על והנה

 . יצחק ואת אברהם את נסה שיאמר מהראוי והיה, הוא גם יצחק

 

  ל:"רז כיוונו זה כי ל"ז הלוי א"הרשב בשם שמעתי הנה

 אתה כי גדול אני אליו באמור, ישמעאל עם יצחק של האלה הדברים אחר באומרם

 יכול שהייתי שנה עשרה שלש בן ואני, למאן כח בך היה ולא ימים שמונת בן נמולת

 . סירבתי ולא לסרב

 לשוחטני רוצה יתברך הוא היה אם ואני אחד אבר בחלק לך היה זה הנה יצחק לו והשיב

 כ"ע )ד נה רבה בראשית( ',וכו נסה והאלוהים האלה הדברים אחר אז, מקיים הייתי

 . ל"רז עניין

, הרמתה בתשובתו מנוסה היה כבר כי יצחק את לנסות הוצרך לא כן על כי מזה הוא למד והיה

 . אברהם את הוא לנסות שצריך מה אך
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ניסיון ל לו יחשב כן גם בנו את לשחוט אברהם יודה אם גם, סיוןינ הוא הדבור אם כי לי קשה אך

. לבו את גלה כבר לאמר טוב היה, לבו את לדעתניסיון ה היה אילו כי ועוד. בפועל יעשה מבלי

 שאין באופן למעלה שהזכרנו בחינות משלש אחד על רקניסיון ה ואין, יתברך לפניו גלוי הכל אך

 .מהם אחד לשום מספיק לבו התגלות

 

 היא יצחק דתימ כן ועל. דין וזה חסד זה כי יןושו ויצחק אברהם דותימ אין הלא כי ואחשבה

 בני יעברו אם עשו את והישצ) ו סז שם( ל"ז שאמרו כמו, יתברך מאמרו עוברי על חמול לבלתי

 ואפילו הוא חסד חפץ כי אברהם כן לא אך. תחמול ולא שמדות עליהם גזור התורה על יעקב

 הדין יקוב כי יתברך מאמרו קיום על למות יצחק דתימ להיות כן ועל. לזכותם טרח סדום לאנשי

 זה ואדרבה יהרהר לא כי המזבח גבי על להקריבו יתברך הוא שבאמור ודאי כן על, ההר את

 המאכלת את יקח ובידו לדין שיהפך לו לאמר הוא חסד חפץ כי אברהם אך. חפץ וכל ישעו כל

 הלא יאמר לא ואפילו יחידו בנו על ומדתו טבעו שמהפך גדולניסיון ל יחשב זה, בנו את וישחוט

 לעשות אברהם את נסה יצחק דתימ שהוא אלוהיםוה יאמר וזה'. וכו יקרא ביצחק כי אמרת

 הכל נגד להתאכזר וטבעו מדתו היא כך כיניסיון  אינו יצחק את אלוהיםה נסות אך, דתוימ הפך

 .יתברך מאמרו םיילק

 

 :ל"ז במאמרם לאמר אפשר היה עוד

 הקדוש שאמר, שנה מאה בן אברהם בהיות יצחק הולדת על) ב מו( רבה בראשיתב

 דמו משנצרר ותוותא משבוטלה יצרו משבוטל .בעולם מעמיד אני קנמון הוא ברוך

 '. וכו דמו משנקשר

 הוציאו לא כן על, במחשבה ונפסל תמימה עולה קדוש להיות יצחק עתיד שהיה למה כי ,והוא

, ודמו ותווותא אברהם של יצרו בוטל כבר כי, הרע יצר ידי על שלא אלא לעולם יתברך הוא

 היצר ימשול הדרך איזה מעתה אמור איפה כן ואם. בו למשול הרע היצר מקום ימצא לא באופן

 חסייית לא איפה כן ואם, כן בעבור הרע יצר בלי גופו נעשה בהולדתו גם אם, ןלמאֵ  ביצחק הרע

 .באברהם אם כיניסיון ה

 

 אותו ויקרא יאמר שמהראוי הערנו והנה. אברהם אליו אמר אתו יתברך הוא לדבר אווובב

 הנה כי והוא. אמירה אם כי כיוון בלבד שם קריאת לא אברהם אליו באמור הנה אך. אברהם

 לא איבריך ח"מרמ הנה יתברך הוא לו שאמר אמרו - אברהם ה' קראו אשר על - תנחומאב

 אברהם ותקרא המילה ידי על אברים חמישה לתקן צריך והנה, אברם כמנין ג"רמ רק נתקנו

  :ערלה בהם שנאמר אברים ה' והם. ח"רמ כמנין
 , אזנם ערלת הנה שנאמר - זנייםוא שני

 , שפתים ערל שנאמר - השפתיים

 , לב ערלי שנאמר - הלב וערלת
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  .הגוף וערלת
 ימנע לא וכן, בלב ערלה לו יהיה שאז נגדה בלב יהרהר לא ההיא מצווהשב ענייןה ויהיה

 מילת בקיום כי נמצא כן ידי ועל. בה למאן בשפתיו יבטא לא וגם, זןוהא ערלת שהיא מלשומעה

 ויצדק אברים בחמשה גם מתוקן נמצא, נגדה דבר ידבר ולא לעשות אזנו ויטה הרהור בלי הגוף

 .אברהם יקרא

 

 להרהר לו אפשר והיה, לעולה בנו את לשחוט לו לאמר יתברך הוא בא כי .העניין אל נבוא ובזה

 הוא הקדים כן על. זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת אתה ענייןכ דבר לדבר או שמוע לבלתי או

 ערלות שהחמש נויישענ, אברהם בשם מחזיק עודך האם כלומר, אברהם אליו ואמר יתברך

 אליו ויאמר מיד .הנני לו אמר אז. צווי נגד תדבר ולא ותשמע בלב תהרהר לא באופן, מתוקנות
 '.וכו יחידך את בנך את נא קח

 

 כמו והלא. למלכות הנני לכהונה הנני שאמר, הנני ויאמר) ו נה רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 ?אלו לשתי בזה יש כותייש זה מה וגם. הנני במלת אלה שתים יובנו נחשב זר

 אמירה כי פירשו כן על, ויקרא אמר ולא ויאמר מאומרו הקשינו אשר ל"רזל הוקשה הנה אך

, מקום של לברכתו אברהם ברכת צדק מלכי הקדים מאז הנה כי, והוא. בזה לו אמר ענייןו

 בפסוק) ב לב נדרים( ל"ז שאמרו כמו, במקומו כהן אברהם את להעמיד ינחם ולא ה' נשבע

, ערלתו בשר הסירו עד כהן להיות הוכשר לא והנה. צדק מלכי דברתי על ה' נשבע ההוא

 '. וכו תמים והיה לפני התהלך יתברך כמאמרו

 

 הוי[ להקריב כשר ויהיה ימול מהיכן ישמעאל רבי בשם) ד מו( רבה בראשיתב ל"רז אמרו וכן

 הסמוכים הערלות שאר עם הערלה קוןית על אברהם נקרא אז כן ועל. הגוף ערלת זו] אומר

. יצאו ממך ומלכים' וכו אברהם שמך והיה לו נאמר אברהם הקרא ידי על וגם. כמדובר אליה

 אברהם הקראך ידי על לך שניתן למה מוכן אתה האם כיוון, אברהם יתברך הוא לו באמור ובזה

 על לך עדיינת אשר במלכות וגם. א"בה הרמוזים אברים החמשה קוןית ידי על, כהונה שהוא

 הוא לו אמר אז. ולמלכות לכהונה הנני ואמר ענה אז. יצאו ממך ומלכים שהוא, זה שם ידי

 כמו המלכות וגם. בך םייויתק לעולה בנך בעלות הכהונה וחנוך ',וכו נא קח איפה כן אם יתברך

. לישראל המלכות םיייתק למען מעלה של השרים יתברך הוא עקד כן ידי שעל ל"רזמ שכתבנו

 גזירה דרך ל"רז דרשות רוב כי ענייןוה, אברהם שהשיב הנני במלת אלא זה ל"רז אמרו ולא

 כהונת ברית לו הייתהו' וכו לו נותן הנני, פנחס כשנתכהן נאמר והנני, בדבריהם לבקי הושו

 הוא משיחו ונגד ה' נגד בי ענו הנני, לשאול המלוכה שמואל כשחדש נאמר הנני וכן, עולם

 .המלך
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ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו -ְל� ֶאל-ִיְצָחק ְוֶל�-ָאַהְבָּת ֶאת-ְיִחיְד� ֲאֶׁשר-ִּבְנ� ֶאת-ָנא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח ב
  :ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי�

 יעשה פתאום לא הלא אברהם יאמר מקום היה הנה אך. בקשה לשון יצדק לא נא אומרו הנה

 לו יאמרו ימיו במיטב נער מי כי, יצחק יאבה לא אולי לעשותו אחפוץ שאני גם כי, הזה הדבר

 לבו אל לדבר, לנער לי לאט הוא טוב טוב כן ועל. מעט לסרב לפחות לבבו יתחמץ ולא, לשוחטו

 כמו והוא. שלם לבו הזאת בעת, עתה כלומר נא קח אמר לזה. לרצונו אותו אקריב עד יום יום

  :ל"רזמ שכתבנו

 עשרה שלש בן אותך שמלו תתפאר מה, ישמעאל אל יצחק דבר היה ההיא בעת כי

 לשוחטני ה' הויצו אילו ואני, אחד אבר בקצת אם כי לך זה היה לא הלא, אנתימ ולא שנה

 )ד נה רבה בראשית(. עושה תיייה לשמו

 והעלהו', וכו לך ולך עמך קחנו אם כי, דבר לו לאמר תצטרך ולא יסרב לא כי נא קח יאמר ובזה

 וזהו, אליו ולא אליך אם כי דבר לומר אצטרך ולא, הוא רוצה כי, מעתה דבר לו שתודיע מבלי

 .בלבד אליך הוא לומר אצטרך אשר כי, אליך אמר אשר

 

. המוריה ארץ היא שם כי הוא הלא, תראה אשר מקום בכל ולא ,לך לך לאמר ךושאצו ומה
 השמים שער שם הוא הלא כי, אחר במקום לנעשה שם הנעשה הקרבן דומה אינו כי ענייןוה

 אל לך לך יאמר וזה. למעלה כמקריב הוא שם והמקריב, מעלה של המקדש בית כנגד מכוון
 א"בה הזה העולם, עולמים צור ה' ביה כי והוא, יה שם המורה מקום אל כלומר ,המוריה ארץ

, העליון כנגד המכוון במקום לא אם אלו אותיות שתי מתקשרים היכן והנה. ד"ביו הבא והעולם

, יה המורה מקום שהוא המוריה וזהו, שם מתחברים מעלה של ד"והיו מטה של א"הה כאילו

 .שם מתחבר יה שם כאילו שהם

 

ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק -ֲחֹמרֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת ג
  :לֹו ָהֱא�ִהים-ָאַמר-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֹעָלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶל� ֶאל

 והנה ,מועדות פניכם אנה :לשאול מקום לה הניח ולבלתי, שרה לאזני ויגיע בדבר ירגישו שלא

 ירגישו טרם חמורו את בעצמו ויחבוש בהשכמה מיהר כן על. לעולה השה ואיה והעצים האש

 זה מה שרה להם מלשאול יבצר לא, לפניהם הוא או ,החמור הם יחבשו אם כי. נעריו אפילו

. אחריו נגררים מיד אתו נעריו שני את ויקח כך ואחר. חמורו את הוא חבש לכן, זה מה ועל

 שאגבן אלא, הנערים אם כי בדבר נוגע יצחק כי יראה בל בנו יצחק ואת יד כלאחר כך ואחר

 החמר כי, אותו וכבש שחבש חומרו אל לרמוז, חסר חמרו נכתוב כי ואחשוב. יצחק גם יצא

 פה לכם שבו באומרו כן אחרי אבל. ובזפת בחמר וכן לחמר להם היה והחמר א"כד חסר נכתב

 .רמז שם ואין כמשמעו הוא כי, מלא נכתב החמור עם
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ֹּכה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה -ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ַהֲחמֹור-ָלֶכם ֹּפה ִעם-ְנָעָריו ְׁשבּו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ה
  :ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם

 ואני יצחק את אברהם ישחוט עתה אומר זה, מדברים הנערים שהיו ,ל"רז אמרו הנה

 אמר. ביתו זקן שאני אירש אני אך, גרשך כבר אביך הנה אומר וזה, אבא את אירש

 )קא רמז וירא ילקוט(. יורש שאינו לחמור הדומה עם פה לכם שבו אברהם להם

 עד נלכהש מובטחני והנער ואני שהוא, דרכם לפי הפסוק ולהשלים אחריהם אולב לנו ואפשר
 נשובה כי באופן, שישחט מבלי ויתרצה ה' יחנן אולי כי, זרעך יהיה כה בנו םיישיתק הוא כה

 .לבדי אני ולא אליכם שנינו

 

ַהַּמֲאֶכֶלת ַוֵּיְלכּו -ָהֵאׁש ְוֶאת-ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת-ָהֹעָלה ַוָּיֶׂשם ַעלֲעֵצי -ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ו
  :ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו

 כצלוב) ד נו רבה בראשית( ל"רז אמרו .בנו יצחק על וישם העולה עצי את אברהם ויקח

 הדבר נוגע אליו כי יתעורר למען ,יצחק על העצים לשים כן שעשה ואפשר. כתפו על שצלובו

 יצטרך ולא מעצמו שיבין וגם. רגע כמו פתאום ולא לאט לאט הדבר לו אוושיב, בפיו מה לראות

 השה לו יראה אלוהים לו וישיב, השה איה יצחק שישאל הוא וטוב, בפירוש הדבר אליו לאמר

 לאמר מעצמו להתחיל פתאום כח יעצר לא כי, מאליו לאומרו כמתחיל ולא דבר על כמשיב', כו

 אביו אוויב, מאמריו ומתחיל מעצמו יבין יצחק אם כן שאין מה, לשוחטך בא הנני יחידו לבנו

 .דבריו את וימלא אחריו

 

 ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני -ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ז
  :ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלה

  :ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱא�ִהים ִיְרֶאה ח
 

  .אביו אברהם אל יצחק ויאמר
 מלת ,אבי ויאמר אומרו כי ועוד. אברהם שמו כי ידע לא מי כי, מיותר הוא אברהם אומרו הנה

 גזרה שום אין כן לא שאם, אבי מלת אל נמשך הראשון הויאמר גזרת הלא כי, מיותרת ויאמר

 . הראשון בויאמר

 . מיותרת היא בני מלת כי, בני הנני אומרו ועוד

 . והעצים האש אם כי המאכלת גם הזכיר לא למה ,האש הנה באומרו וגם

 .מיותרת לו מלת כי, לו יראה אלוהים אומרו ועוד

 

 אנשי על אפילו, לכל ומרחם חסדים גומל אברהם היותו על בין, תמה בחינות שתי על הנה אך

 אביו אברהם אל יצחק ויאמר וזהו. אביו להיותו שנית. עליו ירחם לא ואיך וחטאים רעים סדום

 ,אבי באומרו אביו היותו בחינת רק אמר לא באמירה כי ,אבי ויאמר אך. הדברים שני שכולל
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 בלבד קריאה לא כי ויאמר אמר לזה. בפניו אביו שם מזכיר הבן אין כי, אברהם היותו לא אך

 .עניין אמירת אם כי הייתה

 

 מחזיק עודני כי, עצמי מצד הנני כלומר ,בני הנני וזהו הבחינות שתי על השיב אביו בהשיב אך

 .בני היותך בבחינת וגם, ורחמים חסד דתיבמ
 יותר ועצים אש אך, בהר ימצא לא כי יפלא לא מהמאכלת הנה לומר', וכו האש הנה ואמר

 ממה אך. עמך שתביא וכיוצא מרעפים להוציא אפשר אש וגם, עצים שכולו בהר נמצאים

 נמצא הבלתי השה ולא, בהר שנמצא מה להביא הכינות ואיך מיד למהר הוא מוכן שהבאת

 .לעולה השה ואיה וזה, שם
 לעולה בהעלות ה' את לכבד נתעורר מעצמו אברהם כי, היה רוחו על העולה, יצחק כי ,ויתכן

 .מאומה דבר לא הדבר יצא ה'מ כי ידע שאם, בנו

 

  :ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱא�ִהים ִיְרֶאה ח
 מלכי המלך אל יאות דורון כל לא כי לומר והוא ',וכו לו יראה אלוהים אברהם לו השיב אז

 ,יראה אלוהים ויאמר וזהו. הבהמה מן קרבן ולא יתברך כבודו לפי יקרה נפש לא אם, המלכים
 .זולתך יתברך לו ראוי אין כי ,בני לעולה יהיה כי כבודו גדול כי לו הקרבן להיות כי

 

 כלומר אבי אומרו וזהו, זרע לך יקרא ביצחק כי עניין היה יצחק מאמר בכלל כי ,אפשר עוד

 םיייתק איך איפה כן ואם כלומר, בלבד אבי אם כי הוא כן לא, לישמעאל אב נקרא אתה האם

, הדין דתימ הוא אלוהים הנה', וכו ביצחק כי אלי אמר הרחמים שם אם אביו לו והשיב. בי הזרע

, ומהפכת מקטרגת הדין דתישמ שמצינו פעמים כמה ענייןכ. בני יהיה לעולה השה כי לו יראה

 מיחו שלא הצדיקים על גם הדין דתימ שקטרגה', וכו מצחות על תיו והתוית) ט יחזקאל( ענייןכ

 .)א נה שבת(

 

ָהֵעִצים -ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲעֹר� ֶאת-לֹו ָהֱא�ִהים ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר-ַוָּיֹבאּו ֶאל ט
  :ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים-ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶׂשם ֹאתֹו ַעל-ַוַּיֲעֹקד ֶאת

 ממעל אותו וישם יאמר די היה כן אם, המזבח על שהוא העצים את ויערוך אומרו אחר הנה

 . מיותר הוא המזבח על אומרו כן ואם, היה המזבח על כי וידוע, לעצים

 א"כד הכבוד כסא כנגד מכוון לעצים ממעל באומרם) קא ילקוט( ל"ז מאמרם נזכיר לזה אך

. והוש לגזרה היה אך, העצים על לומר לו שהיה למו הוקשה כי והוא. לו ממעל עומדים שרפים

 מקריב כאילו מטה של במזבח המקריב כי למעלה והזכרנוהו שידענו במה יתכן זה דרך ועל

 המזבח את אברהם שם ויבן הנה יאמר וזה. הוא נגדו כי מעלה של המקדש בית של במזבח
 אותו על אם כי, הושם זה מזבח על בלבד לא, אותו שם כאשר כי איפה דע אך. ההר על שם

 המזבח על בלבד ולא, מעלה של שבמקדש המזבח הוא לעצים ממעל הוא אשר המזבח
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 שהוא המזבח על אותו שם כי, כפשוטו ענייןה יאמר הושו הגזרה מבלי ובזה. לעצים שתחת

 לרמוז העצים על ולא ממעל באומרו דבר אשר והטיב. לעצים מתחת אשר על ולא לעצים ממעל

 .העליון שהוא ברחוק ממעל שהוא מה על

 

  :ְּבנֹו-ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת-ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת י
 במחשבה. ובמעשה ובדבור במחשבה הושלם עד המתין שחטו כאילו יתברך הוא עליו להעלות

'. כו ויקח ידו את אברהם וישלח כי במעשה .בני לעולה השה באומרו בדיבור. הלך לכך כי
 לשחוט אם כי בזה הלך לבו לא כי, בשה ימירנו או בו יחזור לבו בטח ה'ב כי על עשה שלא ואמר

 .לבו בכל בנו את

 

  :ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני-ִמן 'הַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא�  יא
 שיקח אותו בקרוא מצווהה ווייבצ כי, אברהם חשק גדל מה וראו וטעמו', ה' וכו אליו ויקרא מיד

 הספיקה לא ישחטנו לשלא אותו בקרוא אך, הספיק אחת פעם אברהם בקריאת' וכו בנו את

 פעם אברהם לקראו שהוצרך עד נמרץ בחשק מצווהב עוסק היה עדיין כי אחת פעם קריאת

 .שנית

 

ְיֵרא ֱא�ִהים ַאָּתה -לֹו ְמאּוָמה ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכיַּתַעׂש -ַהַּנַער ְוַאל-ִּתְׁשַלח ָיְד� ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַאל יב
  :ְיִחיְד� ִמֶּמִּני-ִּבְנ� ֶאת-ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת

 . מאומה לו יעשה שלא הוא ,ידך תשלח אל אומרו בכלל הנה

 . תשחטהו אל אמר לא למה ועוד

  :במדרש ל"רז אמרו כן על

 תשלח אל אמר, אחנקהו אמר, הסכין ונשחת השרת ממלאכי דמעות שלש נשרו כי
 )י נו רבה בראשית(. כ"ע מאומה לו תעש ואל לו אמר, דם מעט ממנו אוציא ',כו ידך

 

 . למו נערוך בכי ומה, המה בשר לא כי, המלאכים דמעות הם איך לב לשים וראוי

 . הסכין נפגם כך ידי על איך ועוד

 .ידך תשלח אל לו לומר שהוצרך שיחנקהו ה' ירצה לב על עולה היה איך ועוד
 

  הקדמות: שתי נקדים העניין אל לבוא אמנם

 הנה כי והוא. בשר משוללי קדש בשרפי או, יתברך בו האמורה הדמע עניין מה לבאר אחת

 כן ועל. הלב יגון תורה הדמעה באדם כן כי, הפנימי יגון הוראת לחוץ הוציא הוא דמעה גדר

 .תקרא דמעה, עליו שדואג מה על לחוץ הוראה מלאך או יתברך הוא בעשות
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 טבעי דבר טבע ביטל יתברך שהוא שמנו אותם שבכלל ל"ז מאמרם הוא שנית הקדמה עוד

 הנה. ליצחק הסכין גם מנו לדניאל אריות, ליעקב עשו ושיני, למשה פרעה חרב ענייןכ ,בשבילם

 .בבשרו מלחתוך הברזל שקהה נראה

 

  :)ז שם( ל"רז אמרו הנה כי והוא העניין אל ונבוא

 של מסילות נשמו ואמרו השרת מלאכי בכו, בנו את לשחוט ידו את אברהם כששלח

 היפר. כנשים אורח לשרה להיות חדל א"כד, אורח עובר זכות שבת. ושבים עוברים

 אנוש חשב לא. ברד ובין קדש בין וישב ערים מאס. יצחק את אקים בריתי ואת, ברית

 . כ"ע לאברהם זכות חשבת לא

  :יותוזכ שלשה הזכירו לבם בדאגת כי הנה

  אברהם, זכות
  שרה, זכות
 . יצחק זכות
 שגדרן, דמעות לשלש חסוייית כן על, שבפנים לבם דאגת הורו שהזכירו יותוזכ בשלש והנה

 יכול ולא הסכין נשחת שהזכירו אלו יותוזכ שלש ידי על כן ועל. שבפנים דאגות הוראות הוא

 והנה. ליצחק הסכין הוא ברוך הקדוש שהשלים) שם( ל"רזמ שכתבנו מה והוא. ביצחק לשלוט

 הוא כי, לעבודה פסול ברזל כלי כאשר כי רוחו על עלה כי, אחנקנו אמר ,אברהם כן ראות

 לאחר אלא הקרבן קדושת שאין משום אלא הקרבנות לשחיטת הוכשר ולא, צונייוח קטיגור

 ומקודם, היה קדוש כי, שאני יצחק כי אברהם חשב אך. ל"ז ן"רמבה שכתב כמו השחיטה

 קהה אם כלומר. אחנקנו אמר כן על, ברזל ידי על לעולה ישחט לבלתי, לו יאמר קדוש השחיטה

, כן ידעת ויתנייוצ מאז הלא, המזבח וכבנין, המקדש בית עבודת ככל יצחק קדושת על הברזל

, קדוש כח ידי על שיהיה הכוונה הייתה כי ספק אין כן ועל, לעולה להעלותו ויתיוצ זה כל ועם

 אמר, כשחוט ליחשב דם ממנו אוציא .ידך תשלח אל לו אמר. אחנקנו לכן, ברזל ידי על ולא

 .מאומה לו תעש ואל ליה
 

 איש קרב ממנו נעלם לא אשר עולם אלוהי איך אנוש לבב יתחמץ ,ידעתי עתה כי באומרו והנה

 ל"רז ממאמרי אחד לפי והנה. וחס חלילה ידיעה לו נתחדשה כי ידעתי עתה יאמר, עמוק ולב

 אל אברהם בשמוע כי אומרם והוא. החרשנו, המלאך דברי שהם שנראה), קא רמז ילקוט(
 שאשחטנו לי אמר הוא ברוך הקדוש לו אמר, מלאך לו אמר, אתה מי לו אמר ',כו ידך תשלח

 והנה. הוא ה' נאם כי, ה' נאם נשבעתי בי הוא ברוך הקדוש לו שאמר עד, דבריו תבטל ואתה

 ל"רז אמרו בפירוש וכן. הכתוב פשט כן לא אך, המלאך דברי היו כה עד כי נראה היה לכאורה

 ה"והקב אותו קורא היה המלאך, אברהם כי, למשה יתרון היה זה כי) ט א( רבה ויקרא לתיבתח

 המלאך דברי היו לא כי הנה. הוא ברוך הקדוש ידי על הייתה הקריאה גם משה אבל, עמו מדבר

 איפה כן ואם, יתברך דבריו הם הכל 'כו ידך תשלח אל אך, בלבד אברהם אברהם הקריאה רק
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 לו אמר כן על, המלאך דברי היו שהכל רוחו על שעלה הוא, מלאך לו ואמר אתה מי שאמר מה

 שמה, נשבעתי בי יתברך הוא לו אמר כך אחר אך. הוא ברוך הקדוש מאמר הפך שהוא

 באופן'. כו יען כי ואמר עודייב התחיל כך ואחר. היה ה' נאם 'וכו ידך תשלח אל לך שאמרתי

 .במקומה הקושיא נשארה זה מאמר פי על שגם

 

 הוא הלא. סיתיךינ למה תאמר ושמא. מתחילה ידעתי עתה שהוא מה, עתה הנה יאמר ויתכן

 עד אך. סתם אתה אלוהים ירא הנה מתחלה כי. סיוןינ לידי בואך ידי על שרוןיבכ תוסיף למען

 רחמן כי, בפועל בידך לשחטו בטבעך כח עוצר תייה לא יחידך את בנך את לשחוט זה גדר

, בלבך כך ששמתי, ממני היה בפועל יחידך את בנך את חשכת לאש מה אך, אתה חסד וחפץ

 שגם אותך עתיייסניסיון ב שהודית שעל לך היה כי ,ממני יחידך את בנך את חשכת ולא וזהו

 .תעשה זה

 

 ',כו ידך תשלח אל יאמר אך. ה' ירא אמר ולא אלוהים ירא אומרו אל לב בשום יתכן עוד

 ידעת, והודיתי אלי דברת מאז גם הנה, תניחני אם הדבר שאגמור בי תבטח האם תאמר ושמא

 מאז גם כי, עתה אם כי מאז למעשה וההודאה המחשבה צרפת לא למה כן ואם. אעשנו כי

 ,בני לעולה השה באומרו דבור על גם לזכותו כן עשה כי להשיב יכולים נוייה והנה. כן ידעת
 יותר אך .המאכלת את ויקח ידו וישלח אותו ועקד העצים וערך המזבח בנה כי מעשה ועל

 הוא הלא, הודית מאז ולא עתה שמנעתיך מה לומר והוא, לו לאמר הוא ברוך הקדוש רצה מזה

 גם אם כי, ידעתי לצוותך באתי מאז בלבך שהיה מה בלבד לא הנה כי. וביני ביני הרווחת כי

  :מציאות שתי הן כי והוא. מאז ידעתי עתה בך שנתחדש מה

, הדין דתימ ידי על הייתה', כו בנך את נא קח לך נאמר כאשר כי, אתה אלוהים ירא כי אחת

 מיראת כי אתה אלוהים ירא מעצמך', כו בנך את נא קח ויאמר' כו נסה והאלוהים כאומרו

 בנך את חשכת לאש שמה עד, העדפת מצווהב ועסקת שהתחלת ידי ועל. הודית הדין דתימ
 הדובר רחמים מדת ממני אם כי, הדין דתיממ שהוא, אלוהיםמה שהוא ממנו לא ,יחידך את

 לעשות דעתך נשתנה כי. בו דבר הנזכר והשם, קראו המלאך כי', כוה'  מלאך כאומרו, בך

 תמנענו לא, רחמים אם כי דין בך יעשה לא שאפילו, טוב קנין קנית מצווהה עסק ידי על, מאהבה

 שתעשה, זו קדושה בך להקנות תזכה עד לפעול הנחתיך כן על, ידעתי מאז זה וכל. מלהעלותו

 .הדין מיראת ולא מאהבה

 

 כי, עושה תייה מלבך לא כי יראה לבל לפרוש תתקשה אל לומר, בתמיה ידעתי עתה יאמר או

 לאש מה הלא כי, הוא כן לא, הפועל ידי על, בתמיה אתה אלוהים ירא כי ידעתי עתה האם

 הדבר תגמור בטבע היה שלא מה. רצונך טוב עם שגמרתי, הדבר יצא ממני ,בנך את חשכת

 .ממני יצא שמאז מה לי שנתחדש אפשר ואיך. עזרתי בלי
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-ֶנֱאַחז ַּבְּסַב� ְּבַקְרָניו ַוֵּיֶל� ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת ַאִיל ַאַחר-ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה-ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת יג
  :ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו

 עיניו שנשא, באיל יצחק את להמיר היה ה' שחפץ לדעת אברהם ראה מה לב. לשום ראוי

 . בנו תחת לעולה ויקחהו ויראהו

 '. וכו נאחז איל והנה יאמר והראוי, אחר אומרו עניין מה וגם

 . בקרניו שהיה וגם בסבך נאחז היה אם נדע כי יוסיף ומה יתן מה ועוד

 . תמורתו אל צורך מה יצחק תחת תמורה להביא ככה ה' עשה למה ועוד

 קודם םישנתי או שנה בראו ולא בריאה של שבת ערב של השמשות בין בראו למה ועוד

 . לעקידה

 

  ל"ז מאמרם נזכירה העניין אל לבוא והנה

 נבלו מיתרי עשר הן גידיו, לבטלה דבר בו היה לא השמשות בין שנברא איל אותו, והוא

 והיה ימין של, תורה במתן שמאל של קרניו. אליהו של במתניו אזור עור עורו. דוד של

 :)לא פרק אליעזר דרבי פרקי(. כ"ע, גדול בשופר יתקע ההוא ביום

 

 . לאליהו והעור. יצחק של אילו גידי לדוד נתן מי תמוהים דברים יראו והלא

 . במתניו אותו שם ולמה

 . מזולתו יותר הוא בו עצמו אזר ולמה

 . מלזולתו גידיו לו חדויינת למה דוד וגם

 רמז ילקוט( ל"רז אמרו והלא, איל של יהיו גדול ושופר תורה מתן קרן כי הייתכן קרניו שתי וכן

 שהולך ודם בשר של כקולו אינו הוא ברוך הקדוש של קולו וחזק הולך השופר קול ויהי) רפד

 ואיך, הוא ברוך הקדוש של קולו הוא תורה מתן שופר קול כי הנה. וחזק הולך אם כי, ונחלש

 . איל של שופר תוך יתברך קולו יותן לב על יעלה

 נדקדק וגם. שמאל של לא ימין של קרן יהיה השופר גם, למו דת אש שמימינו אחר כי ועוד

 .השמשות בין שנברא איל אלא, לבטלה דבר בו היה לא יצחק של אילו אמר שלא בלשונו

 

 או שנה ולא השמשות בין יתברך בראו למה שהקשינו מה על להשיב הוא ל"רז כוונת כל אמנם

, מזולתו קרוב ממקום יקנה או. שלו מהעדר שה יקח אברהם על והויצ או. לעקידה קודם שתים

, השמשות בין שנברא איל ואמרהחל  כן על. מחיר ובלא כסף בלא לידו הבא מן שיקריב ולא

 היה לא כי הוא הלא ,אחר בזמן אחר ממקום נברא היה אם כן שאין מה לו היה יתרון מה תדע

 שעל למה כי והוא. ההוא הכבוד כל אל איכות לו היה ההוא בזמן בראויבה כי, לבטלה דבר בו

 העשרים בכל כן על והנה אמיץ בכח בעולם לשלוט הרע היצר מקום מצא ואשתו אדם קלקול ידי

 מאז אם כי ישראל זרע יצא לא כן על כי, ובאין מכעיסין הדורות כל היו אברהם ועד שמאדם דור
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 בטומאתו מחזיק ועודנו מאז כחו תשש שלא הרע היצר נגד הושו איננו זה כל עדייןו. והלאה

 . דור דור

 

 הזמן עבור עד אם גמר לידי קוןיהת אויב ואיך, אולב לעתיד עד איננו אדם קלקול קוןית והנה

 הראשון קלקולו אל הרע וישוב, ברית יעברו וכאדם, לפשוע ירבו משיחנו ימות ועד שמאדם הרב

 ביום ישראל לבני כרוןיז עקידתו תהיה למען יצחק את אברהם יעקוד הוצרך כן על. יתוקן ואיך

 עד ונתקן הולך יהיה שהעולם ימשך כן ידי ועל. ל"ז שאמרו כמו, עקידתו הייתה אז כי, סליחה

 שמסתבכים מה שכל רצון יהי אברהם שאמר) טו נו רבה בראשית( ל"ז מאמרם והוא. הסוף

 '. וכו יצחק עקידת להם תזכור השנה כל בעבירות ישראל

 

 המסתעפים הדברים יתר כל ידה על נתקנים היו הפועל אל יוצאה עקידתו הייתה אם והנה

 למען, לעולה איל תמורתו להשאיר הוצרך, לאביו להשאירו במחשבה עלה כאשר אך. מחטאו

 .יצחק של אפרו רואים כאילו, ישראל על המנגדים נגד תמיד להיות םימסו דבר ישאר

 

  :ֵיָרֶאה 'הִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר  'הַהָּמקֹום ַההּוא -ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם יד
 ספר מאמר בהזכיר ואפשר .הלשון טבע על מיושבים ובלתי להולמם קשים אלה דברים הנה

 ומה. מצווהב שנעשה המלאך ינוח שם מצווה שנעשה מקום בכל כי אבלות ציון דרכי על הזוהר

 על ההם בדרכים נבראו אשר המלאכים כי ואמרו. כזאת רבה מצווה או בהתמדה היא אם גם

 זה דרך על והנה. אבלות ציון דרכי אמר ועליהם, רבןובח המתאבלים הם, רגלים עולי ידי

, מצווהמה הנעשה מלאך היה ושם נמצא שם כי ספק אין, ה' בהר כזאת רבה מצווה עשותיבה

 שאמרו מה מלבד וזה. יחידו בנו את חשך לא כי אברהם על טובה ומליץ, ה'ל ומשבח מהלל

 .הסכין פגמו מהם שנשרו דמעות ששלשה בוכים מלאכים שם שהיו) י נו רבה בראשית( ל"ז

 

 מריב יצילני מי אוי באמור, באמת גדולה במבוכה אברהם היה הלא כי והוא העניין אל ונבוא

 לשחוט הלך שלבו רוחנו על היעלה כי, ומעשהו אברהם גדולת איה םיהגוי יאמרו למה לשונות

. וישגיח יראה ה' ואומר כמתפלל אמר כן על. דעתנו גנב אם כי זה ואין, עמו שב והנה, בנו את

, בעולם יראה אשר הוא, מצווהב הנעשה המלאך מפי ה' בהר היום יאמר אשרכ כי והוא

 הם עצמם המעשים כי, מעשיה בשערים ויהללוה דרך על והוא. בעולם ויתגלה שיתפרסם

 והנה. בסתר עשתה אשר מעשיה הכל בלב וישימוהו יפרסמוהו המה, בם הנעשים המלאכים

 ידי על התפרסם בו הנעשית מצווהה כי, טהור רוחניות מכח האיל רוח גם היות לזה עייס

 .בה הנעשה המלאך

 

  שונם:לה וז, ל"ז מאמרם בכוונת אחשוב וזה
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 היה החיים עץ שתחת וממים ,רועה היה החיים עץ מתחת ,השמשות בין שנברא האיל

 )קא רמז וירא ילקוט(. כ"ע .סופו ועד העולם מסוף נודף ריחו והיה ,שותה

 

 בדבר ספק שום משים איש היה ולא, העולם בכל זו האמנה יצאת איך טעם לתת כיוונו ואפשר

 בין נברא הלא כי, אחרת קושיא לך תקשה הלא כי תתמה אל אמר לזה, בנו עם שובו עם

 שתחת וממים רועה היה םייהח עץ תחת כי הוא אך. שנה ומאה אלפים חיה ואיך ,השמשות

 מלאך כי .הארץ בכל שומעו שיצא נודף ריחו שהיה מה יפלא לא כן ואם, שותה היה םייהח עץ

 היה שלא מה. עמו יעלה בו הנעשה מלאך גם, גדול שאיכותו למה העולם בכל נדף ניחוחו ריח

 .בנו את עקוד לבלתי מאברהם הייתה תחבולה אם כך

 

 להימתח לבי היה כך כי, חי הנחתיו מעצמי כי יאמרו פן אני ירא אברהם אמר העניין אל אוונב

 היום יאמרש מה כי ואוחילה. אדם בני ולא ,ללבב שהוא יראה ודאי ה' כי אומר לכן .להשיבו

 ,הלבב שהוא יראה ה'ש מה בעולם יראה כי יהיה בו השוכןה'  לפני גוזרת שתהיה ,ה' בהר פה

 .היה שלם כי

 

  :ַהָּׁשָמִים-ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן-ֶאל 'הַוִּיְקָרא ַמְלַא�  טו
-ִּבְנ� ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת-ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת 'ה-ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם טז

  :ְיִחיֶד�
ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש -ם ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעלַזְרֲע� ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִ -ָבֵר� ֲאָבֶרְכ� ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת-ִּכי יז

  :ַזְרֲע� ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו
  :ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע� ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי יח

 

 . ה' נאם אומרו ואל הזאת השבועה אל צורך מה לב לשום ראוי
 . בנו את חשך שלא הוא הזה הדבר הלא כי 'וכו חשכת ולא הזה הדבר אומרו ועוד

 לו יאמר אמור אם והלא. יצחק של כאפרו האיל של אפרו יתברך הוא החשיב כי ידענו הנה אך

 :הנה אמר כן על. בעיניו יחשב זר כמו הלא, יצחק נקרב כאילו האיל קרבן חשב כי יתברך הוא

 

-ִּבְנ� ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת-ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת 'ה-ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם טז
  :ְיִחיֶד�

 דברים רק כמגזים מדבר שאינו ה' נאם אם כי מלאך דברי שהם תחשוב ואל ,נשבעתי בי

 את חשכת לאש ומה האיל הקרבת מחשיב שאני, בעיני שקולים דברים השני הנה כי. צדיקים
 .בנך את חשכת לא וגם האיל הקרבת הוא הזה הדבר את עשית אשר יען וזהו .בנך

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 261       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש -ַזְרֲע� ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל-ָבֵר� ֲאָבֶרְכ� ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת-ִּכי יז
  :ַזְרֲע� ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו

 והרבה. השני על אברכך האחד על ברך .אברכך ברך כי הוא הלא הם שקולים כי תראה ובמה

 שער את זרעך ויירש. השני על וכחול האחד על השמים ככוכבי. השני על ארבה האחד על
 – האחד על אויביו

  :ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע� ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי יח
 . השני על והתברכו

 
 אשר עקב אמר לזה, סיוןיהנ על שכר אקבל ואיך שאעשנו גלוי היה להימתח הלא תאמר ושמא

 ואיך זרע לך יקרא ביצחק וכי, גדול לגוי ואעשך לי אמרת הלא אמרת ולא ,בקולי שמעת

 למעלה נאמרה בזרעך והתברכו וברכת, הבתרים בין נאמרה הכוכבים שברכת וגם. אשחטהו

 .יהיו מה בזכות נאמר ופה, עודיםייה נאמרו שם כי הוא', וכו ובזרעך' וכו בך והתברכו

 

 . מיותר יראה כי לב לשים ראוי [מן השמים] שנית באומרו והנה

 . בנו תחת אומרו אל גם לב נשים העניין אל אוולב

 את חשכת שלא ולומר להפך לו שהיה 'וכו חשכת ולא הזה הדבר את עשית אומרו אל ועוד

 . הזה הדבר את ועשית בנך

 

 של אפרו שתחשיב רצון יהי אברהם אומר שהיה) וירא פרשת סוף תנחומא( ל"רז אמרו אך

 תחת תקבלהו אם מעלהו הנני כלומר .בנו תחת אומרו זהו כי ויהיה. יצחק של הוא כאילו איל

 לא אם האיל אחר להקריבו חפץ היה עתה גם כי נמצא. אקרבנו - בני הנה לאו שאם ,בני

 זאת גם כי כלומר שנית אומרו וזהו. הראשון בפעם כאשר למונעו יתברך ובא. בנו תחת יקבלהו

 זה ועל, האיל של הזה הדבר את עשית כי יען וזהו, יצחק הקרבת למנוע כראשונה הוא הפעם

 גם בנך את מעלה תייה כבנך האיל את החשבתי לא שאילו ,יחידך את בנך את חשכת לא

 .הוא

 

  :ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע-ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאלְנָעָריו -ַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל יט
  :ל"רז אמרו הנה

 אמרו ויש, בו לחתוך הסכין החלה מאשר להתרפאת עדן לגן הלך יצחק כי אמרו יש כי

 )לא פרק אליעזר דרבי פרקי(. אחר למקום

 

, יצחק עם עליהם ישוב, ה'ב בטח אברהם כי למעלה כתבנו הלא כי והוא העניין אל נבוא ובזה

. שנינו שנשוב להם אמרתי הנה בלבו אמר כן ועל. ואשובה אמר ולא אליכם ונשובה כאומרו

 זה היה שמאז אם כי, רבים לשון ונשובה אמר חנם על לא יאמרו הלא עמי ישוב אם והנה

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 262       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 כן על. עשה כן והנה, אמר כאשר, עמו להשיבו רק לבו כן לא אך, לשוחטו ילך כי מורה בדעתו

 כי ידעו ואז, רפאילה שהלך ממקום שובו עד, עמו יצחק ולא, לבדו הוא נעריו אל אברהם וישב

 .מהשחיטה מהתרפא בא הנה כי לשוחטו התחיל

 

 ויוכרח לנער היה מה ותשאל שרה שם הלא, ביתו שם כי חברון אל לי אלך אם אמר כן ואחרי

 אלא נשחט שלא אליה באמור שאפילו, זולתו ידי על כאשר. ותמות ותתפעל ענייןה לספר

 מיתתה גורם הוא יהיה פן אברהם חש כן על. נשמתה פרחה ותוהמ ובין בינו היה כפשע שכמעט

 '. וכו וילכו כן על ידו על שתהיה
 לה ויהי. אחר ידי על תדע כי משרה תהיה מה יראה עד קבע ישיבת שבע בבאר אברהם וישב

 היו מי רמז בזה כי. שבע בבאר וישב נאמר ולא אברהם וישב אומרו נדקדק ואם. שמתה כן

 הלכו הם אך כלומר, שבע בבאר ישב לבדו אברהם, יחד לכתם שעם, באמור, לשרה המגידים

 .מתה כי לשרה לספוד אברהם ויבא כן ואחרי, מתה כן ידי שעל, לה להגיד חברונה

 

ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור -ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאֹמר ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגםַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  כ
  :ָאִחי�
 שלא עשיתי יפה לא ואומר בלבו מהרהר אברהם שהיה הדברים אחר ויהי ל"רז אמרו הנה

 על נשחט היה ואילו בנים כמה לו היו כזאת לעת הלא כי, שנים כמה זה ליצחק אשה לקחתי

 על. ונכד נין בלא נשאר תיייה איך נשחט היה אילו עתה אך. בזרעו מתנחם תיייה העקידה ידי

  .'וכו לאברהם ויוגד האלה הדברים אחר ויהי מיד כן
 

   :ִרְבָקה ְׁשֹמָנה ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם-ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת כג
 יצחק של זוגו בת נולדה לא עדיין הנה הוא ברוך הקדוש לו אמר ',וכו רבקה את ילד ובתואל

 . עתה עד

 

 אך. ענייןה אברהם לאמר יתעתד למי כי שבייית לא הלא כי, לאמר אומרו עניין אל נבוא ובזה

 ואת עוץ את בנים מלכה ילדה כי לו שהוגד מה לאברהם יוסיף ומה יתן מה טעם לתת הוא
 למה אם כי, עצמם מצד' כו ובוז עוץ בשביל אינו לאברהם שהוגד מה אמר כן על'. כו בוז

 ואז המרגליות מצוא עד בכברא ככובר שיהיה ,רבקה את ילד בתואלש מה מאלה שנמשך

 כלומר ,לאמר אומרו וזהו יצחק של זוגו בת שהיא בשורתו היה כי והוא. ונוטלה החול את זורק

 .רבקה את ילד ובתואל שהוא, הנמשך לאמר כדי הוא ויוגדש מה
 

 

 שרה ייח פרשת
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  גכ פרק
 [מותה של שרה]

  :ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה א
  :ַוָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה ב
  :ֵחת ֵלאֹמר-ְּבֵני-ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו ַוְיַדֵּבר ֶאל ג
  :ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה ֵמִתי ִמְּלָפָני-ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי ִעָּמֶכם ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת-ֵּגר ד
 

 . שרה ותחי אמר ולא ויהיו אומרו אל לב לשים ראוי

 . ופרט פרט בכל שנה אומרו וגם

  .שרה חיי שני וכלל חזר ולמה
 . שמותיה שני הזכיר למה חברון היא ארבע בקרית אומרו וכן

 . הוא ידוע כי כנען בארץ אומרו וגם

 . ולבכותה לסופדה לומר לו והיה מיותר הוא לשרה אומרו וגם

 . לבכי ההספד הקדים למה וגם

 .ולקוברה לומר לו שהיה ועוד

 

 נראה וכן. וחוה אדם ותווע אשר את לתקן באו ושרה אברהם כי האמת מחכמי ידענו הנה אך

  באומרם ל"רז מדברי

 בא אדם שקלקל שמה מפני להיתח אברהם נברא לא למה) ו יד( רבה בראשיתב

 ?אחריו יתקן מי להיתח הוא נברא היה ואם, ותיקן אברהם

 םייח הביאו ושרה ואברהם, לעולם מיתה הביאו וחוה אדם כי והוא. אברהם בא לתקן כי הנה

 ושרה ואברהם, הרקיע אל שכינה סילק אדם'. וכו בך ונברכו ואלו, קללה גרמו אלו. לעולם

  :)יג יט( רבה בראשיתב ל"ז כמאמרם, שביעי מרקיע הורידוה

  ,הנפש קלקלו אלו

 . בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר ,הנפש עשו ואלו

 , לעולם מיתה שמביא מה והאכילו אכלו אלו

 .לעולם םייח שמביא מה והאכילו אכלו ואלו

 כי רבה שמותב ל"ז שאמרו כמו העולם םיינתק חסד וגומל מאכיל שהיה מה ידי על כי

 גמילות הוא אחד עמוד על עומד היה להיבתח, עליהם עומד שהעולם דברים משלשה

 '. וכו אברהם של חסדים

 

 ) א קמו שבת( זוהמא נחש בה הטיל חוה וכן

 . זוהמא בה יוטל לבל ונשמרה פעמים שני נלקחה ושרה
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, לה הייתה גדולה צרה כי ההואניסיון ב שרה את יתברך הוא הביא אל טעם ראינו מצאנו ובזה

 והוא, התיקון נגמר לא עדיין כי במקומה לתקן הוצרכה רבקה וגם. חוה קלקולי לתקן הוא אך

 שקלקלה דברים שלשה וגם. חן ליודעים כנודע אדם עם כותייש להם יש האבות שלשת כל כי

 ל"ז אמרו כן שעל, שרה ידי על נתקן הנר והדלקת וחלה בנדה הנשים נצטוו כן שעל חוה

 דלוק ונר, החלה דבר על ספק בלי שהוא ,מתברכת שרה עיסת הייתהש) טו ס רבה בראשית(

 טהורה הייתהש נדה פתחי על האהל פתח על קשור וענן, הנר דבר על שבת לערב שבת מערב

 .'וכו האהלה יצחק ויביאה אומרו ענייןב כמפורש אלה בברכות רבקה במקומה ונכנסה, מהן

 

  :שרה על אברהם להתאבל ראוי היה שלש תחת כי והוא. העניין אל ונבוא

 . כמדובר מויילק מתקנת הייתהש העולם תיקון אל הנוגע על .א

 חסרו אברהם על דין שמסרה שעל) ז מה רבה בראשית( ל"רזל גם ומה, עצמה צרת על .ב

 . שנה ח"מ היימח

 סנהדרין( בימיו המקדש בית נחרב כאילו ראשונה אשתו מתה אשר כי, אברהם אל הנוגע על .ג

 ). א כב

 

 ,רבקה את ילד ובתואל' וכו לאברהם ויוגד למעלה אומרו אל זה הכתוב סמך האחד על כן על
 שקעה שלא עד) ב נח רבה בראשית( ל"ז שאמרו מה והוא. מקומה ממלאה נולדה שכבר

. אמו שרה האהלה יצחק ויביאה על שכתבנו וכמו. רבקה של שמשה זרחה שרה של שמשה

 . להתאבל אין זו מבחינה כי הנה

 
 לה אין, מהן חסרו כי הייח תייווה שנשתנית גם כי לומר ',וכו ויהיו הנה כי יםיהשנ על לא וגם

 הייתה לא הלא כי, משלמותיה ויחסר הנותרות בשנים מצוות עשתה לא כי לומר מזה פגם

  חזית מדרשב ל"ז שאמרו כמו, לה הראוי לשלמות שנותיה תשלום כל אל צריכה
 )ו ו רבה השירים שיר(. כבמרובות מועטות בשנים זוכה יש

 אם כי, שנים ושבע ועשרים מאה בסוף שנה אמר ולא 'וכו שנה ועשרים שנה מאה יאמר וזה

. שלמותה נשלם מאה כשהשלימה כי, הייח נשלמו כאילו הוא פרט כל לומר, פרט בכל שנה

 קנתה בם כי ,שנה מאה היו שרה חיי ויותוה כל כאילו שהוא שנה מאה שרה חיי ויהיו וזהו

 שבעב וכן. לשלמותיה בהן שעשתה במה די היה כן שאחרי עשריםב וכן. בעולם הייח יתיהוו

 לא אילו םייראו היו אשר שרה חיי שני כל תהייח כאילו נמצא, פרט ככל, הכל שאחר שנים

 .דבר חסרו לא כאילו אברהם על דין מסרה

 

 לעירה אם כי רושם מיתתה עשתה שלא כלומר ארבע בקרית שרה ותמת :אמר השלישי ועל

 כי והוא ',כו חברון היא זו ארבע קרית הלא כי להספידה ראוי כשרותה מצד אך. לבעלה ולא

 היא כי, אצלנו כנודע העליון העולם עם ההיא מערה של התחברות על הוא יתכן, חברון הקרא
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 ההתחברות אל מותה בין שהתה לא ושלמותה לכשרותה כי יאמר ובזה. הארץ עדן לגן כניסה

 בחינתה כי לומר הזה השם הזכיר כן ועל. למעלה נתחברה מיד כי, מעלה של עדן גן אל

 אין אלה בחינות שתי על כי הנה. לזה המיוחד מקום הוא כנען בארץ אומרו וזהו. בה מהיינתק

 לאברהם הבא פגם על לא וגם. לעצמה תיקון העדר על ולא ,העולם תיקון העדר על לא :לבכותה

 אם כי אליו הנוגע על לא אברהם ויבאש שמה אם כי .בימיו המקדש בית נחרב כאילו שיהיה

 אלוהינו ה' יהיה ענייןכ, המקדש בית צורך להם ואין המרכבה הן הן האבות כי ,לשרה לספוד

 העדר על להתאבל לא וגם. האבות שהם אבותינו עם היה כאשר, עלינו מרכבה שיהא עמנו

 .שנפטר צדיק כל על להתאבל חובה כאשר. עצמה מפאת שרה שהיא למה לשרה רק ,שלמותה

 

 והוא. והמערה השדה את אברהם קנה אשר ,טוב לקח עניין בכל נמשך כלל דרך יתכן עוד

  .חברון היא ארבע קרית, ההיא לעיר יקראו שמות לשני טעם מה והבין שכל בשום
  .כנען בארץ אומרו וגם

  .העיקר שהוא ,ולקוברה אמר לא זה ולמה 'כו לספוד אברהם ויבא אומרו ועוד

 ,אשתו את לבכות בייח האיש שאין ,לבכותה כן שאין מה, עליו מוטל הוא לקוברה כי גם ומה

 ה'ו, הפועל אל כוונתו להביא להתנכל בחכמה עשה אברהם כי הוא אך. בעצמו לסופדה לא וגם

 . אברהם רצון לעשות לבם את ויטה עזרו

 

 אל מעיר יביאוה עפרון ויראה, ממש קבורתה בעיר ולא אחרת בארץ שרה מתה לו כי ,ענייןוה

 בה שמתה בעיר קברים אין המבלי, זה מה לומר יחרץ אז הלא, ההיא במערה לקוברה עיר

. ה' בחיר אברהם אל סודה ונגלה ,ההיא המערה היא יקרה כי ,הוא דבר הלא .פה הובאת

. לקבורתה מיוחד במקום תמותש יצא ה'מ אך. מאוד רב בהון אם כי יתן לא או, לעצמו ויקחנה

 קרית שהוא ארבע קרית וזהו, קבורתה במקום מתה ,כלומר .ארבע בקרית שרה ותמת וזהו
 אחרת עיר אל ללכת יצטרכו לאש באופן, מהם היא אשר, שם ליקבר המעותדים זוגות ארבע

 . לקוברה

 

 טוב ההיא העיר מושב היות שם קבר אחוזת מבקש אברהם אולי לומר לעפרון מקום היה עדייןו

 בונה אדם וכי) א קיב כתובות( ל"רז ואמרו, מצרים צען לפני שנים שבע נבנתה חברון כי, מאד

 שהיא מצרים היות שעם אלא ?הגדול בנו שהוא למצרים קודם שנים שבע הקטן בנו לכנען עיר

 על כי ,מצרים כללות כל מיטב היא צוען, זה כל עם, מצרים כארץ ה' כגן כי ,העולם משאר יפה

 יוקיר אפשר היה כן ועל. מצוען יותר פעמים שבע ביופי מבונה הייתה חברון .שריו בצוען היו כן

  .כנען בארץ חברון היא אמר לזה .החמודה ההיא בעיר קבר אחוזת מפז עפרון
 שמראים התגרים כדרך ,'כו בנגב זה עלו בפסוק) ט טז רבה במדבר( ל"רז אמרו הנה כי והוא

 אשר ,מצרים ארץ מיטב שהוא ,מצוען טובה פעמים שבע חברון היות עם כי .תחלה הפסולת

 הקברות לבית הקצוה כן שעל, ישראל ארץ פסולת היא זה כל עם, העולם משאר טובה היא
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 אברהם בחר כן על כי עפרון לב ישית לא ,מצוען טובה שהיא גם כי יאמר ובזה. טרשים שכולה

 כי ,כנען ארץ בערך לא אבל, ארצות שאר בערך היא משובחת היא אם הלא כי, ההוא במקום

 , טרשים שכולה כנען ארץ של פסולת היא אדרבה

 

 אם כי ההיא במערה ולבו עיניו היו לא כי להראות עוד התנכל עד, אברהם בטח לא זה כל ועם

, שבתוכה מה וירא שמה הבקר בן נכנס מאז ,לקנותה בקש לא אשר מלבד כי, והוא. יד כלאחר

 לסלקו רק חפץ כבלתי לפניו מוטל שמתו, עתה עד אחר כן ועל, הוא דבר הלא עפרון יאמר פן

 . ימצא באשר מלפניו

 כעושה או, קבר שם לה לקנות הייתה ביאתו שעיקר הורה לא חברונה בבוא כי, עשה שנית עוד

. ולקוברה אמר שלא וזהו, ולבכותה לשרה לספוד רק בא לא כאילו רק, מיוחד ממקום עיקר

 עסקי על בבואו מיד לבו שת ולא ,מבכי יותר המשך הוא אשר בהספד שהטפל אלא עוד ולא

 .'כו לספוד רק קבורה

 

  :ֵחת ֵלאֹמר-ְּבֵני-ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו ַוְיַדֵּבר ֶאלַוָּיָקם  ג
, כמוה יקרה לאשה חשובה קבורה כמבקש לא כלומר ,מתו פני מעל אברהם ויקם, כך ואחר

 לספוד כאומרו שרה פני מעל ולא מתו פני מעל וזהו, להעבירו ומבקש לפניו מת שיש כמי רק
 .לסופדה אמר ולא לשרה

 

 :בהעיר והוא, להיתח חת בני אל לדבר התחכם וגם

 שמעוני אומר הוא בפירוש הרי, לעפרון הדברים שיאמרו הוא אם, לאמר אומרו עניין מה. א
  .צוחר בן בעפרון לי ופגעו

 . בפירוש המערה על היה לעפרון ידברו והישצ ובמה, מקום םייס לא פה כי. ב

 קצה מערת את לו ויתן עפרון באזני מיד דבר נא וידבר, סרסורים לבקש הדבר הגדיל למה. ג

 . ממנו ימנעהו לא מלא בכסף שדהו

 מיד הזכיר ולבלתי קבר אחוזת לבקש סתם לדבר חת בני אל דבר להסתיר צורך מה .ד

 . המערה

  .ותושב גר היותו הזכירו צורך מה .ה
 . מיותרת תיבה היא מלפני אומרו וגם

 בני ויענו נא ויאמר, צורך לבלי הוא לו לאמר אברהם את שאומרו ',וכו חת בני ויענו אומרו. ו
 . לו לאמר ושהוא לאברהם שהיה וידוע' וכו אדוני שמענו חת

 אומרו יחס ענייןו. יחיד לשון והשנית רבים בלשון אחת תיבה שהיא ,אדני שמענו אומרו. ז

  '.וכו אלוהים נשיא

 '. וכו קברו את ממנו איש' וכו קברנו במבחר באומרו עניין כפל .ח

 . הויישמ דכר מאן הארץ עם 'וכו הארץ לעם וישתחו אומרו. ט
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 לי ופגעו שמעוני לומר שעתיד אחרי מיותרת לאמר מלת הלא כי לאמר אתם וידבר אומרו. י

 '. וכו

 ולא מתך קבור למעלה שאמר כמו אמר ולא, את מלת מרבה מה מתי את לקבור אומרו. יא

 . מתך את אמר

 . מיותרת מלה שהיא בתוככם אומרו. יב

 . משיב היה אליהם ולא בזה הכניסם מי ,לאמר עירו שער באי לכל אומרו. יג

 . שחר לו אין לאמר אומרו. יד

 . שמעני אדני לא ויאמר שלילה בלשון מאמר יתחיל איך כי אדוני לא אומרו. טו

 . שמיה דכר מאן שדה וגם

 '. וכו לך נתתי והמערה השדה לומר לו והיה .שמחלקן .טז
  .עמי בני לעיני אומרו עניין ומה

 . דבר נגמר לא עדייןו ,הארץ עם לפני אברהם וישתחו שנאמר זו השתחויה עניין מה. יז

. הארץ עם באזני וידבר חת בני יניח למה לאמר הארץ עם באזני עפרון אל וידבר אומרו. יח

 ומלת. האך ממעט מה שמעני לו אתה אם אך מלת כן גם ולא. טעם לה אין לאמר מלת. יט

 . מיותרת היא גם אתה

 . המערה ולא השדה יזכיר למה. כ

  .ממני קח השדה כסף נתתי ואומרו
 . מתך קבור עפרון כמאמר מתי ואקברה אמר ולא שמה מתי את אומרו עניין. כא

 מלת פה שאמר קבור מתך ואת שקל מאות ארבע באומרו למטה לשונו ושנה חזר עפרון וכן

  .את
 . מיותר הוא לו לאמר אומרו כי 'וכו אברהם את עפרון ויען באומרו. כב

 . היה הארץ עם באזני גם הלא כי חת בני באזני דבר אשר הכסף את' וכו וישקול באומרו ועוד

  .עירו שער באי בכל אומרו עניין מה' וכו למקנה לאברהם באומרו. כג
 . היה כן שאחרי הוא שידוע 'וכו אברהם ויקבור ויאמר ',וכו קבר כן ואחרי באומרו. כד

 . למעלה נאמר הרי 'וכו השדה ויקם אומרו. כה

 .עפרון מאת רק ואיננו חת בני מאת אומרו. כו

 

 :והוא) ד כג בראשית( ל"ז ן"רמבה מאמר נזכיר הביאור אל לבוא אמנם

 בו מתיו כל לקבור לאיש לאחוזה מיוחד מקום לתת שלא ההם בימים להם היה חק כי

 . בלבד לתושב אם כי ההוא במקום הוא גר אם

 

 חפץ היה לבדה לשרה לא אברהם הנה כי והוא .ד"בס נכון על הכתובים דרך אל נבוא ובזה

 מאת לבקש פניו שם ואילו. כתושב קבר אחוזת צריך היה לכן, זוגות הארבע לכל אם כי המקום

 כל לא ,בכך יתרצה כי וגם .היה גר כי ,קבר אחוזת לו ימכרנה לא הלא ,המערה לו ימכור עפרון
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 עפרון גם כי גם ומה .לגר אחוזה תת לבלתי חוקם םיילק בידו יעכבו העיר גדולי הלא כי ,הימנו

 להיתח לו וילך התנכל ?עשה מה כן על. בידו יעכבו הארץ אילי כי ,ידו לאל אין כי ויאמר יתאנה

 בעיר קבר אחוזת לו שינתן ,כתושב להחשיבו חסדם נא יהי מאתם וישאל, הארץ גדולי אל

 יהיו הם הן לעכב שהיכולין אלא עוד ולא, עפרון אל לדבר הכנה הודאתם תהיה למען, ההיא

 מה כלומר לאמר חת בני אל וידבר וזהו. לעכב פה פתחון עוד לעפרון ישאר לבל סרסורים

 לאחוזת המערה למכור לעפרון כך אחר מרול כדי הוא, הם המערה בעלי ולא, חת בני אל שדבר

 יודו אם ,תשובה הם לאמר כדי אליהם שדבר ,לאמר יאמר או. פה פתחון לו יהיה ולא ,קבר

 .יחדל ואם יקנה אם :יעשה אשר לדעת, לאו אם באחוזה

 
  :ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה ֵמִתי ִמְּלָפָני-ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי ִעָּמֶכם ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת-ֵּגר ד

 כלומר ,עמכם אנכי ותושב אך ,אני גר האמת לפי לומר 'וכו ותושב גר אמר אליהם דבריו ופתח

 .תחשבוני שלתושב מדתכם טוב כפי עמכם

 שאלתי ואין .קבר אחוזת לי תנו והוא ,זאת בשאלתי ,תחשבוני שלתושב לבכם טוב יבחן ובזה

, צדקה בתורת מלפניו מתו קוברים הארץ שתושבי לגר חסייאת שלא ,הכבוד מפני אלא זאת

 .מלפני מתי ואקברה אם כי
 

  :ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו-ֵחת ֶאת-ַוַּיֲענּו ְבֵני ה
ִקְברֹו -ֵמֶת� ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת-ְׁשָמֵענּו ֲאֹדִני ְנִׂשיא ֱא�ִהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקֹבר ֶאת ו

  :ִיְכֶלה ִמְּמ� ִמְּקֹבר ֵמֶת�-לֹא
 

 זה הוא דבר שמץ מה והנה, לתושב שנחשיבך הוא אצלנו שיתרונך אמרת הנה. חת בני ויענו

 חניפות כי אפשר היה והנה '.וכו אתה אלוהים נשיא' וכו שמענו כי בעינינו שאתה מה בערך

 לו לאמר כי ,לומר .לו לאמר אמר לזה, כן דוברים היו אברהם לזולת וגם ,זאת עשתה דתםימ

 .כאברהם גדול להם אין כי, לזולתו כן שאין מה 'וכו אלוהים נשיא אומרים היו בלבד לאברהם

 .שלם בלבב אם כי ,הדבר היה חנופה דתיממ ולא

 

 לא מדברים הבלתי לב אולי כי לחשוב מקום היה אך, לםוכ בעד ידבר אחד היה מהראוי והנה

 המדברים כל לב אין שמא לבך על יעלה ולא, לנווכ את שמענו אמרו כן על, המדבר כדברי כן

 כאילו כלומר, אדוננו אמרו ולא אדוני אומרו וזהו, תורייו פחת בלי אחד בלב לנווכ אם כי ,אחד

 .אתה אדוני לך ואומרים אחד איש לנווכ
 

 ממנה שהיה ודם בשר שר או מלך מצד ,עלינו נשיא תייה אילו כי אומרים אנו שאלתך על והנה

 המלך גם כי לגר קבר אחוזת לתת מוסנוינ מעבור לנו חלילה, לומר לנו אפשר היה, עלינו אותך
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 אלוהים נשיא כי הוא אלוהים מאת עלינו נשיאותך כי, אתה כן לא אך .הנימוס בעבור יחפוץ לא
 '.וכו במבחר לכן, לך משועבדים מוסינויונ אנו ולכן בתוכנו אתה

 
 ושכנתי מקדש לי ועשו) ח כה שמות( שכתוב מקרא דרך על הוא בתוכנו באומרו יתכן עוד

 ועל. המה ה' היכל כי הנזכר ישראל של וקרבם בתוכם הוא בתוכו נאמר שלא ממה כי, בתוכם

 לך נאמר שפתים דבר אך כי בעיניך יראה אל, לו שאמרו, ענייןוה. בתוכנו פה יאמר זה דרך

 מאשר יותר כי הוא נהפוך הלא כי, בלבנו אתה לנו אדון לא כי לבנו קשיוע פתלתול אך, אדוני

, אדוני אמרנו הוא שתשמע מה כי אדוני שמענו הנה כי, בקרבנו לבנו לוח על כתוב לפניך נדבר

 יותר שהוא, ובקרבנו בתוכנו אתה אלוהים נשיא הלא כי בקרבנו הוא זה גדר בלבד לא אך

 את כל כי ידענו הנה כי והוא ,מתך את קבר קברינו במבחר כי בפועל ראה והנה. אדון מגדר

 . בא הוא לרבות

 

 תנו באומרו החל כי, לסופן אברהם דברי פתח בין הפרש ראו המה כי והוא .העניין אל ונבוא
 ואקברה אמר ולא מתי ואקברה אמר כך ואחר, הרבה למתים אחוזה שהוא קבר אחוזת לי

 הוא נתךוכו עיקר אם לו אמרו כן על, הכוונה עיקר הייתה לבדה שרה על כי יורה, מתי את

 הרבה מתים על האת שמרבה מתך את קבור קברינו במבחר ,הרבה מתים על ,דבריך כפתח

 את אמרת ולא מתי ואקברה באומרך ,זה מתך על הוא ונהוהכ עיקר ואם .קבר אחוזת שהיא

 גם אם כי 'קברינו במבחר לומר צריך אין הוא כן אם, הכבוד מפני רק אחוזה שאלת ולא, ימתַ 

 יכלה לא לעצמו וחפר הכין אשר יכלה לא קברו את ,איש תואר שהוא ,חשוב היותר ממנו איש

 .מתך מקבור אם כי את בלא וצאתם באת החילם וזהו. בו מתך מקבור ממך

 

  :ֵחת-ָהָאֶרץ ִלְבֵני-ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַעם ז
 קבר אחוזת תת כוביע והנה וירא. כמוהו לגר קבר אחוזת לתת הודאתם על טובה להחזיק בא

 להתקומם יכולים הארץ אילי הודאת אחר שגם, העם המון בכללות וגם, העיר בגדולי תלוי לגר

 ,הארץ אילי שהם חת לבני והואשתח אם בלבו אברהם אמר כן על. הנימוס ביטול על ההמון

 ובתנועת בחכמה עשה כן על, ויתקוממו ההמון יקפידו ,ההודאה טובת להם להחזיק

 אחרי הולך הכל כי ,מהם עיקר כעושה, חת בבני םייוס הארץ עם כלפי החל ,תווייהשתחו

 .החיתום

 

-ִלי ְּבֶעְפרֹון ֶּבן-ֵמִתי ִמְּלָפַני ְׁשָמעּוִני ּוִפְגעּו-ַנְפְׁשֶכם ִלְקֹּבר ֶאת-ֵיׁש ֶאת-ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ֵלאֹמר ִאם ח
  :ֹצַחר
 . אליהם דבורו לתיתח אינו כי ,וידבר ולא אברהם ויען שיאמר ראוי היה הנה

 . מדבר היה אתם כה עד גם כי ,מיותר הוא אתם אומרו וגם
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 רבים למתים אחוזה על הייתה אם אברהם כוונת בעיקר נסתפקו חת שבני כתבנו הנה אמנם

 אחר ,כן לא שאם. אליהם נתווכו לגלות שנית פעם אתם לדבר רצה כן על, לבדה שרה על או

 אומרו וזהו. חת בני בתוך היה שם כי ,לעפרון מיד דבר ולא ,אתם עוד לדבר צורך מה לו שהודו

 'כו נפשכם את יש אם לאמר כדי הוא לעפרון ולא אתם וידברש מה, לומר ,לאמר אתם וידבר
. שרה על או רבים על הוא העיקר אם בדברי נסתפקתם הלא לומר דבריו לבאר ',וכו שמעוני

 את שיש מה תוכן הוצאתם בסוף כי הוא ואולי, באחד מתםייוס אחוזה בהודאת והתחלתם

 אמרתם כאשר נפשכם את יש אם כי דעו לכן, בעלמא כבוד דרך הייתה וההתחלה נפשכם

 שהוא ,מתיך את קבור קברינו במבחר באמרכם ,ולחוץ השפה מן ואינו טוב שתוככם ,להיתח

 בזאת פנימה מהנפש שהוא הוא כך אם, האת בוייר שזהו ,הרבה למתים שהוא מתי את לקבור

  'כו ופגעו שמעוני כי יבחן
 

לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִּלי ְּבתֹוֲכֶכם -ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר-ִלי ֶאת-ְוִיֶּתן ט
  :ָקֶבר-ַלֲאֻחַּזת

 הם יהיו ורצה. עיקר עושה אני מזה כי קבר לאחוזת' כו לו אשר המכפלה מערת את לי ויתן

 אוכל לא וזהב כסף ביתך מלא לי תתן אם לו לאמר עפרון יתאנה פן מיראתו, בעפרון הפוגעים

 בי שבוטחים, לפנים הוא חת בני שמודים ומה, לגר קבר אחוזת מכור לבלתי הנימוס לעבור

 הפוגעים יהיו הם, תואנה לו הייתה שבהם הארץ שגדולי עשה כן על, העיר חוק על אעבור שלא

 קברינו במבחר באמור נפשכם שהתנדבה מה כל אשאל ולא. תואנה מלבקש פיו יסכר באופן בו

 .מלא בכסף אם כי ,כדבריכם בחנם לא וגם. שלו ויתוז בקרן שדהו שבקצה מערה אם כי
 .ככם חשובים אנשים בקרב בתוככם שהוא למה. לי יתננה וזהו ,חנם למתנת ואחשיבנה

 
 ֵחת -ְוֶעְפרֹון יֵׁשב ְּבתֹו� ְּבֵני י

  :ִעירֹו ֵלאֹמר-ֵחת ְלֹכל ָּבֵאי ַׁשַער-ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני-ֶעְפרֹון ַהִחִּתי ֶאתַוַּיַען 
 ּבֹו ְל� ְנַתִּתיָה -ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָל� ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-לֹא יא

  :ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּל� ְקֹבר ֵמֶת�-ְלֵעיֵני ְבֵני
  :ָהָאֶרץ-ָרָהם ִלְפֵני ַעםַוִּיְׁשַּתחּו ַאבְ  יב
ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח -ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַא� ִאם-ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם-ַוְיַדֵּבר ֶאל יג

  :ֵמִתי ָׁשָּמה-ִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶאת
 

ִעירֹו -ֵחת ְלֹכל ָּבֵאי ַׁשַער-ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני-ֶאת ֵחת ַוַּיַען ֶעְפרֹון ַהִחִּתי-ְוֶעְפרֹון יֵׁשב ְּבתֹו� ְּבֵני י
  :ֵלאֹמר

 באי לכל כי בי תלוי אינו זה הנה קבר לאחוזת שתרצה זה מאמרך ואמר נמרץ בזיוף דיבר הנה
 ושיעור. לאמר אומרו וזהו, הכל אל נוגע קבר האחוזת עניין כי, לי ולא, זה לאמר ראוי עירו שער

 -אך, לאמר ראוי עירו שער באי לכל זה כי, הוא לאברהם עפרון שאמר שמה ,הכתוב
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ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּל� -ּבֹו ְל� ְנַתִּתיָה ְלֵעיֵני ְבֵני-ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָל� ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-לֹא יא
  :ְקֹבר ֵמֶת�

 לבדה המערה רצית הנה כי, לך להטיב אוסיף וזה. שמעני רק, קבר אחוזת תבקש אדוני לא

 בו אשר המערה אך ,לך נתתי שעתה הוא והשדה. השדה גם בחנם לך אתן ואני ,מלא בכסף

 נתתיה עמי בני לעיני ומפורסמת גלויה אם כי טמירתא כמתנתא לא וזה. נתתיה לך דברתי מאז

 כמראה והיה. לך יודו הכל בזה כי, קבר אחוזת שהוא מתיך את לא בלבד מתך קבור אך, לך

 ידע עד האחוזה עניין והשאיר, אברהם רצון זה אין כי ידע כי, הבהרת תעמוד ותחתיה נדיבות

 .ההמון בעיני חנם נדיבות ומראה ,ביניהם מובן זה והיה, המעות סך

 

  :ָהָאֶרץ-ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם יב
 אברהם וישתחו כן ועל .לערער רצונם אין כי הורו ,דבר ענו לא הארץ עם וכל חת בני והנה
 .לו המודים לכל טובה כמחזיק הקודם דרך על הארץ עם לפני

 

ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח -ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַא� ִאם-ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם-ַוְיַדֵּבר ֶאל יג
  :ֵמִתי ָׁשָּמה-ִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶאת

 ענייןל עירך שער באי בכל תלית הלא לומר 'כו אך ואמר הארץ עם באזני עפרון אל וידבר אז

 לבדך בך אך לומר ,שמעני לו אתה אם אך זניהםובא אומר והריני, רבים למתים קבר אחוזת

 האת שמרבה ,מתי את ואקברה ממני קח השדה כסף נתתי לכן, מודים לםוכ כי הדבר תלוי

 .רבים מתים על

 

 זה מאמרך אדוני לא הוא לעיניהם שהוא לאמר עירו שער באי לכל' כו עפרון ויען יאמר או

 השדה ואני, מערה שאלת אתה כי. כמשמען אינן כי ,מאמרי תוכן אתה שמעני רק, מלא בכסף
, במחיר להרבות אם כי השדה גם מוסיף איני כי כלומר ,שמעני אמר זה ועל. נותן אני והמערה

 .לבינך ביני לא אך ,לך נתתיה עמי בני לעיני כי

 לפרש מקום להשאיר תנאי הטיל כן על, במתנה יחזיק מבין כבלתי עצמו אברהם יעשה ולבל

 לשוב מקום ויהיה אברהם יודה לא בזה כי, ךמְת  את אמר ולא ךמתֵ  קבור אומרו והוא, הדבר

 .הכסף להזכיר

 

 אקח לא או ,לרבים אחוזה אם כי חפץ איני לו אומר אם בלבו אמר, בחכמה עשה אברהם והנה

 ולמת חנם אלא נדרתי לא אנכי גם עפרון יאמר ישוב כי הכל יתבטל הלא, במחיר אם כי חנם

 על .בכסף ולא בחנם לא ,לגמרי בי חוזר והנני ,היה לא כאילו בטלה מתנתי כל נמצאת, אחד

 ישוב לבל מתנתו ומקבל טובה כמחזיק הארץ עם כל בפני לעפרון והווהשתח קם ?עשה מה כן

 וידבר כן על, מעות סך שמע לא עדיין כי על שהוא וידע אחד למת רק לו הודה שלא ועל, ממנה
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 שהוא רבים מתים על שהוא מתי את ואקברה' וכו אך לאמר כדי הארץ עם באזני עפרון אל

 הנה לומר שמעני לו אתה אם אך ואמר ופירש. ממנו פה פתחון ויוסר ויודו שישמעו, האת בוייר

 ופירש. ממני קח השדה כסף נתתי כן גם מתנה נתתי אני גם אך, המתנה וקבלתי חנם נתת

 .כמדובר מתי את ואקברה שהוא ,לאמר הארץ עם באזני שאמר מה

 

 דרכו הבין והוא. מקח בתורת ממני קח השדה כסף אך, מתנתך קבלתי המערה על ,יאמר או

 אמר אברהם כן על, השדה עמה צירף כן על לבדה המערה על כסף לשאול בוש היה עפרון כי

 .כסף תקח ומהשדה קבלתי המערה על חנם מתנתך

 

  :ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו-ַוַּיַען ֶעְפרֹון ֶאת יד
  :ֵמְת� ְקֹבר-ִהוא ְוֶאת-ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנ� ַמה-ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל טו
ֵחת -ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְבֵני-ֶעְפרֹון ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת-ֶאלַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם  טז

  :ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר ַלֹּסֵחר
 

. הכסף סך שהזכיר לעפרון לו אברהם לאמר כדי דברים שדבר הוא אפשר ,לו לאמר אומרו

 .היה כאשר ההוא הסך שיקח לו אברהם יאמר ההם הדברים פי שעל

 לו נותן היה 'כו מאות ארבע ארץש אלא יבינו שלא הארץ עם אזני אל כמדובר שלא, יאמר או

 .ןויכו שלקבלם הכוונה המבין אברהם לו ואומרו. כמדובר אלא ,במתנה

 

  :ֵמְת� ְקֹבר-ְוֶאתִהוא -ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנ� ַמה-ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל טו
 מתך ואת כן ידי ועל ',כו ארץ כי ,כפשוטו שאינו מה הבינני כלומר ,שמעני אדוני אומרו וזהו

 . רבים למתים אחוזה שהיא ,קבור האת בוייבר

 .המת קבורת תהיה הכסף שאחר ,קבור מתך ואת באומרו כיוון עוד

 

ֵחת -ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְבֵני-ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאתֶעְפרֹון ַוִּיְׁשֹקל -ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל טז
  :ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר ַלֹּסֵחר

  :כוונותיו שני הבין לבדו אברהם כי ',כו אברהם וישמע אמר אלה שני ועל

 . זה מחיר שרוצה אם כי חנם זה סך לתת דעתו אין 'כו שקל מאות ארבע ארץ שאומרו. א

 '.כו קבר כן ואחרי 'כו ויקם כך ואחר הכסף את להיתח וישקולש .ב
 של תרגומו כי למקום ממקום הולך סובב הסובב יקרא סוחר כי אפשר לסוחר עובר ואומרו

 בשום בם יגעלו שלא ,ותקילין יפים שקלים צריך למקום ממקום המהלך והנה. סחור הוא סביב

 .לסוחר עובר אומרו וזהו. מקום
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ָהֵעץ ֲאֶׁשר -ּבֹו ְוָכל-ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַמְמֵרא ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר יז
  :ְּגֻבלֹו ָסִביב-ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְּבָכל

 נתתי אומר ואברהם, והמערה השדה במתנה לו נותן שהיה עפרון אומר היה להיבתח הנה
 שדה איך נתברר ענייןה בגמר עתה אך. בכסף השדה נםיח המערה אם כלומר ,השדה כסף

  – הכל 'כו והמערה השדה. במכר הכל ומערה

 

  :ִעירֹו-ֵחת ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער-ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני יח
 להורות עפרון חשב כאשר ולא .עירו שער באי בכל וזה קבר לאחוזת וגם למקנה לאברהם

 עפרון דעת והיה, בלבד אברהם אם כי במחיר שהיה יבין ושלא ,נתנם במתנה כי הכלל בפני

 .עירו שער באי כל לעיני מקנהה הייתה רק, הכסף יתן לבינו שבינו
 

ְּפֵני ַמְמֵרא ִהוא -ְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ַעל-ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֶאל-ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת-ְוַאֲחֵרי יט
  :ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

 קוברים העיר שבני כגר ולא ,מתי הקובר אני שאהיה מלפני מתי ואקברה אמר אברהם כי אמר

 .מלפניו מתו קברו שהם ולא 'כו אברהם קבר כן ואחרי כי לו היה וכן. מלפניו

 

 :ֵחת-ֵמֵאת ְּבֵניָקֶבר -ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת-ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר כ
 תת לבלתי ההם למקומות חק כי שכתבנו במה אך .חת בני מאת ולא עפרון מאת לומר לו היה

 למחות יכולים הארץ גדולי היו עפרון מוכר היה אם שגם באופן, לתושב אם כי לגר קבר אחוזת

 מעפרון לא קבר לאחוזת' כו השדה ויקםש מה כי נמצא. הארץ לאזרח רק קבר אחוזת מלהיות

 .בידו להחזיק אברהם עם ידם הייתהש ,חת בני מאת רק ,האמת לפי היה

 

  דכ פרק
 [שליחותו של אליעזר]

  :ַאְבָרָהם ַּבֹּכל-ֵּבַר� ֶאת 'והְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים  א
  :ָיְד� ַּתַחת ְיֵרִכיָנא -לֹו ִׂשים-ֲאֶׁשר-ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵׁשל ְּבָכל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ב
ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר -ֱא�ֵהי ַהָּׁשַמִים ֵוא�ֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא 'בהְוַאְׁשִּביֲע�  ג

  :ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו
  :ְלִיְצָחקמֹוַלְדִּתי ֵּתֵל� ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני -ַאְרִצי ְוֶאל-ִּכי ֶאל ד
-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת-תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא ה

  :ָיָצאָת ִמָּׁשם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִּבְנ� ֶאל
  :ְּבִני ָׁשָּמה-ָּתִׁשיב ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ו
ִלי -ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ֱא�ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר 'ה ז

  :ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני� ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם-ֵלאֹמר ְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאת
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  :ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה-ִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי� ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאתלֹא תֹאֶבה הָ -ְוִאם ח
 :ַהָּדָבר ַהֶּזה-ָידֹו ַּתַחת ֶיֶר� ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַעל-ַוָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת ט
 

  :לב נשים הכתובים ביאור אל לבוא
 ,בימים ובא זקן שהיה לאמר לבנו אשה בקשת אל הקדים אשר זו הקדמה עניין מה, אחד

 היה כבר כי אשה יצחק את להשיא ראוי אלה כל בלעדי הלא כי ,בכל אברהם את ברך ה'וש

 . שנה'] מ) [ז"ל( בן

 . ענייןה אל יחס האלה לדברים אין וגם

 . הקודם אל מקושר בלתי בכל ברכו ואשר. מיותר בימים בא אומרו וגם

 והלא, העבד את לצוות והלך הלזה ווייהצ מיצחק מנע אשר אברהם לאבינו היה זה מה ועוד

 .אביו מצוות םיייק והוא בתואל מבנות אלא אשה ייקח שלא לו ווהיצ לא למה, היה קטן לא

  – ל"רזל ,בכל באומרו והנה

 הוא נחמיה ולרבי, נקבה לו הייתהש הוא יודן' לר, דעות שלש) י נט רבה בראשית(

 . ביצרו השליטו לוי' ולר, עיקר כל נקבה לו נתן שלא

 

 טעם לתת הכתוב כוונת, בת לו הייתהש האומר לדעת כי, יהיה ענייןה אצל פירוש כל יחס והנה

 להיתח יעשה וראוי עצמו אצל אדם קרוב כי ,בנו בנישואי טיפל טרם אשה נשא לא אברהם למה

 . כנודע בנו על המוטלת כך ואחר עצמו על המוטלת מצווהה

  :סבות משתי שואיןיהנ חיוב כי וידוע

 , מהרהור נצלילה אחת

 . ורביה פריה מצוות םיילק שנית

 םייק כבר ורביה פריה חיוב וגם, מהרהור ירא היה שלא בימים בא זקן ואברהם אמר לזה

 לא עדייןש בנו בנישואי יטפל ראוי כן ועל, ונקבה זכר לו שהיו םייק וכבר כן גם בת לו הייתהש

 . כלל םייק

 להישתח', וכו אשה ויקח אברהם ויוסף על) טז ס( רבה בראשיתב ל"רז אמרו בזה כיוצא ועל

 שקרוב קודם שהאב ספק אין םייק לא האב שאם, לעצמו כך ואחר אשה בנו את אדם ישיא ראוי

 .עצמו אל

 

 ראוי אז נמצא בלתי בהיות גם ומה, הבת על ההם בימים קפידה הייתה שלא השני ודעת

 נמשכו לא למוטב אברהם החזיר אשר כל כי, כנודע, יתברך לפניו רצוי זרעו שהיה לו להשיאה

 לו היה שלא מה ואם, נקבה הוליד שלא ביצחק מצינו והרי. ישראל זרע אם כי ה' אחרי זרעם

 . תמימה עולה ביצחק זה יהיה הוא גדול קושי אז, לחסרון חסייית ונקבה זכר
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 ילדה לא זכרים שני שתלד אחותה בשביל לבת הריונה יתהפך לאה בקשה אלמלא יעקב ואפילו

 יעקב בני נשאו שכנעניות זה מאמר בעל) יט פד רבה בראשית( נחמיה רבי לדעת ,דינה את

 . אחיות להם היו שלא

, הרהור לו אין שהרי להיתח עצמו השיא לא כן שעל זקן ואברהם הכתוב כוונת תהיה ולדעתו

 .הבן ענייןב נתעסק לכן, הבן ינשאש קודם שואיהיבנ שיטפל בת לו היה לא וגם

 

 את בירך 'וה אמר לזה, ההוא בזמן ורבים יעקב בני עשו כאשר אחותו השיאו לא למה כיוון או
 .זולתה בקש כן ועל .בת לו היה שלא בכל אברהם

 ההרהור מן נצלילה למה טעם לתת הוא הכתוב כוונת כל ,ביצרו מושל שהיה האומר ולדעת

 לידי אויב ואפילו, הרהור לו היה לא בימים בא זקן שלהיותו ואמר. להיתח עצמו השיא לא

 .ביצרו מושל שהיה אותו בירך ה' כי הרהור

 

 מה ',כו המושל ביתו זקן עבדו אל אברהם ויאמר אומרו אל עוד לב נשית, הפשט אל ולבוא
  .לו אשר בכל מושל הוא וכי ביתו זקן היותו הודעת אל צורך
 ביתה ילך הלוך ישביענו, זו שלילה אל צורך מה', וכו תקח לא אשר 'וכו ואשביעך באומרו ועוד

 . כנען מבנות יקח שלא יהיה הדבר ובכלל ליצחק בתו את לקחת בתואל

 ,ולקחת ולא לקחת לומר לו היה' וכו ארצי אל כי' וכו תקח לא אשר' וכו ואשביעך באומרו ועוד
 אך, לקחת ללכת ביילהתח יכול היה בזה ולבד. בידו אינו כי לקחתה ביילהתח יוכל איך הלא כי

 . לו יתנוה לא אולי אם לא

 . הוא בנו כי ידע לא ומי ליצחק אם כי יאמר לא מהראוי ,ליצחק לבני אומרו וגם

 כי הזאת הארץ אל באומרו הן, לשון כפל יש 'וכו האשה תאבה לא אולי העבד במאמר ועוד

 . יתירה אחרי מלת וגם, ידבר הזאת הארץ על כי ידע לא מי

 . כפול שהוא יבאִש  בההשֵ  אומרו וכן

 . ק"בחיר והשניה י"צר בנקודת ראשונה שבתיבה ן"שיה היות וגם

 . אשיבנו ההשיב אמר ולא בנך את אומרו וכן

 . שמה בנך את יבההִש  יאמר שמהראוי, משם יצאת אשר הארץ אל אומרו וגם

  :פעמים שתי יצחק את ההשבה אזהרת עניין באומרו ועוד

 החיזוק תוקף בכל והראשון .שמה תשב לא בני את רק שנית ,תשיב פן לך השמר ראשונה

 להיות מהראוי היה ונהפוך .תשב לא בני את רק באומרו ברפיון והשני ,לך השמר באומרו

 . י"בצר והשני ן"השי ק"בחיר הראשון היות וגם, וחזק הולך

 . למעלה שאמר כמו הארץ אלוהיו אמר לא למה, השמים אלוהי ה' באומרו ועוד

 . משם לקחני אשר ולומר לקצר יכול והיה ,מולדתי ומארץ אבי מבית באומרו ועוד

 . הדבור היה לי נשבע בכלל, לי נשבע ואשר לי דבר ואשר אומרו וגם

 . מיותרת היא וגם, לזולת לאמר כמשמעה תצדק לא לאמר מלת וגם
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 . מיותרת הוא מלת כי ',וכו מלאכו ישלח הוא באומרו וגם

 תאבה שלא יתכן איך 'וכו מלאכו ישלח הוא אומרו אחר כי ',וכו תאבה לא ואם באומרו ועוד

 . יפה המלאך כח מה כן ואם ללכת האשה

 .הזה הדבר על שיאמר שם היה אחר דבר איזה הלא כי ,הזה הדבר על לו וישבע אומרו ועוד

 

  :ַאְבָרָהם ַּבֹּכל-ֵּבַר� ֶאת 'והְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים  א
  :ָנא ָיְד� ַּתַחת ְיֵרִכי-לֹו ִׂשים-ֲאֶׁשר-ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵׁשל ְּבָכל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ב
ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר -ֱא�ֵהי ַהָּׁשַמִים ֵוא�ֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא 'בהְוַאְׁשִּביֲע�  ג

  :ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו
 

 להפסידו כדאי ,הנה טובות לא אשר פניות אל שואיויבנ האדם פנות ידי על כי בהיות אמנם

 פתאום בו זרקה שהזקנה גם כי בימים בא זקן עצמו את לראות כן על, ממנו זוגו בת ולאבד

 בא גם אם כי טבעית בלתי הייתה לא זה כל עם ,)ד שרה ייח תנחומא מדרש( ל"ז כמאמרם
. ביתו זקן עבדו עם לבדו יצחק תרוויו, למות ימיו יקרבו פן וחש עתו את ידע לא ולכן בימים

  :עבדו בעצת יצחק יתנהג בייחו סבות משתי ולאחד

 וכל אברהם ישק פיו שעל בבית כמנהיג והוא, מילדותו ביתו משק בן אביו בית זקן הוא כי אחד

 . ממנו ההוא בבית גדול איננו כי, ביתו בני

 ידו תחת היו כולם יחד זה כל עם, לאוצרותיו קצה ואין בכל אברהם את בירך ה'ש עם כי שנית

 ההוא בכל הנה ,בכל אברהם את בירך ה'ש שאמרתי במה כלומר, לו אשר בכל המושל הוא כי

 ועל והמביא המוציא יהיה הוא אברהם מות אחרי אואיפ כן ואם. בו מושל הוא באברהם האמור

 כמאמרם כנענית שיקח רק אותו עץיי לא והוא, יחטיא ולא יתנהג בעצתו כן ועל. יצחק גם ישק פיו

. ו"וי חסר אלי במלת הכתוב רמז כאשר, בתו יצחק את להשיא בלבו שהיה) יב נט שם( ל"ז

 לינשא בתו ראויה אם שוקל שהיה' וכו מרמה מאזני בידו כנען) יב הושע( בפסוק זה על ודרשו

 . סנגור הקטגור מן לעשות יבטלנו שחשש מי על ווייהצ עול לתת נתחכם ולכן. ליצחק

 
  :ָיְד� ַּתַחת ְיֵרִכיָנא -לֹו ִׂשים-ֲאֶׁשר-ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵׁשל ְּבָכל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ב

 ל"רזל גם ומה, כוונתו יבטל האפשר את ישביע השבע כליותיו יעצוהו יומו בא בטרם כן ועל

 ושיעור. הסרסור יהיה הוא אדרבה כי יתהפך עתה כי, בתו להשיאו לבבו עם היה כי האומרים

 ביתו זקן עבדו היות זולת והנה. בכל אותו בירך וה' עתו ידע ולא 'וכו זקן ואברהם הכתובים

 שם כן על, כאמור בעצתו מהתנהג יצחק ימיש לא כן על, בו ה' ברכו אשר בכל מושל הוא גם

 .'וכו ה'ב וישביעהו ירכו תחת ידו

 

 מות שאימת אברהם ראה מה להגיד הכתוב בא כי והוא, הזה הדרך פי על בימים בא יאמר או

 פרשת( הזוהר ספרב ל"ז מאמרם עניין והוא ,בימים בא היה כי ראה כי הוא הלא, עליו נפלה
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 להעיד ימיו מתקרבים הצדיק פטירת זמן בהתקרב כי ,ישראל ימי ויקרבו פסוק על) רכא דף ויחי

 הימים קנו בו הנעשה שרוןיהכ ידי על כי. ידו על בו נעשה אשר מצווהוה התורה כל על אחד כל

. בו עשה אשר על מהם אחד כל הקדוש המלך לפני צבייולהת לעמוד ונצחי םייק ורוחניות הויה

 ואברהם וזהו, היה נביא כי קדשו ברוח מאז אליו ויםומתל ימיו היו כי אברהם כי אפשר כן ועל
 קדושתו מרוב כי רק היה ולא. יומו בא פן חש כן ועל, בראשו כבר היו חן לוית כי בימים ובא זקן

 להשביעו עיקר אעשה אם, בלבו ויאמר. כמדובר עבדו את השביע כן ועל. מאז לו ויתלוו קדמו

 שאם רוחו על יעלה אולי, כנען מבנות לו יקח לבל ולא רבקה את לקחת מולדתי ארץ אל ילך

 ובזה, בתו שישיאנה לו טוב ואז, כנענית לו לקחת ויוכל השבועה שהותרה ,האשה תאבה לא

 . כוונתו ותעשה ואמה אביה ידי ירפו באופן בשליחות ידו ירפה

 בשום כנען מבנות לו יקח בל להחליט הייתה השבועה פי דברי לתיותח אברהם התחכם כן על

 רמז וזה. במלך התחתן ותותק אליו כלתה כי ידע למען ',וכו ארצי אל כי אמר כך ואחר, פנים

 התחתן לו היא תועבה כי, בחר לא בבתו גם כי יבין למען בקרבו יושב אנכי אשר באומרו לו

 .ישיב אדוניו ונפש, שליחותו לעשות עוז בכל יתאמץ כן ידי על ואז, כנען בבנות

 

 שליחות אברהם עשה למה טעם לתת הכתוב בא כי והוא ',וכו זקן ואברהם באומרו יתכן עוד

, פניו הסתר על ימאנו פן חש ולא. חורין ובני גדולים אנשים או עצמו ידי על ולא עבדו ידי על כזה

 אל יחושו, יהיה נאמן אם ואף. ומדברות בדרכים לעבד מאד עד יפה בתולה מוסרם על או

 גדולים בת אל כראוי לכבודה שיבואו לא אם איש עבד יד על ולשלחה בתם את לתת הכבוד

 ימאנו פן חשש ולא .מרחקים ארץ אל לצאת יוכל ולא כלומר זקן ואברהם אמר לזה. כמוה

 דינו ובית הוא כי יחטיא ולא ויצליחהו, וענייני בכל אברהם את ברך ה' כי, פניו יראו לא כאשר

 אל אמר הוא כי הכבוד מפני או החשד מפני חש לא וגם. כנודע וה' אומרו וזהו, לברכו נמנו

 כי ביתו זקן היה הנה החשד עניין ועל. ומנפש מלב בודאי כח מאמצי בכל שישתדל, עבדו

 שהיה) יב נט רבה בראשית( ל"ז שאמרו למה גם ומה. דותיוימ טוב וידע מקטנותו אצלו נתגדל

 בכל המושל אמר הכבוד ענייןול. לחשדו אין שודאי ,חכמה שקנה זה זקן או, לו דומה אקונין זיו
 של תקפו מעשה כל כי, הכל אצל יחשב בעולם וגדול שר, עבדו שהיה אף כן ואם .לו אשר

 ביצרו מושל שהיה לו אשר בכל המושל) שם( רבה בראשיתב אמרו ל"רזו. ידו על היה אברהם

 היה אליעזר גם כי ואמר, ביצרו שהשליטו בכל אברהם את בירך באומרו שדעתו נראה. כמותו

 . הרע היצר שהוא באברהם הנזכר בכל הוא, לאברהם אשר בכל מושל

 

 גם הלא כי מהחשד נשמר לא למה טעם לתת שבא שאמרנו מה דרך על הכתוב כוונת ותהיה

 שמא לה ואמר) קט שרה ייח ילקוט( ל"ז שאמרו כמו, בתולים לה מצא כשלא חושש היה יצחק

 שם כי לו בתוליה והראת הגמל מעל שנפלה מקום אל להוליכו והוצרכה, בדרך העבד לך נזדווג

 יערב לבל הארץ לו וקפצה זה על שחשש) שם( ל"רז אמרו יתברך הוא וגם. עץ מוכת נעשתה

 ביתו זקן שהיה אמר לזה ?אברהם לזה חשש לא ולמה .עמה חדייית ולא בדרך השמש להם
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 ומפני, צדקתו על שמורה ,לו דומה איקונין זיו שהיה) יב נט רבה בראשית( שם שאמרו כמו

 .נגדו ולעמוד לכובשו ויוכל הרע היצר שהוא בכל המושל אמר לזה, נכשל הצדיק אף שלפעמים

 

  :ִלְבִני ְלִיְצָחקמֹוַלְדִּתי ֵּתֵל� ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה -ַאְרִצי ְוֶאל-ִּכי ֶאל ד
 כלומר, היא הבטחה אך. םיילק בידו אין שהרי, השבועה מן אינו ולקחת אומרו כי הוא ידוע

. יצחק ובעבור ,בעבורי והן :סבות שתי בהכפל ספק בלי ולקחת בלכתך כי ללכת רק צריך אינך

 וגם ליצחק ואמר שחזר במה והנכון. ליצחק וזהו עצמו ובעד, בני שהוא במה כלומר לבני וזהו

 לבני שהוא במה, ימאנו ולא קחנהיי דאיושו לו לרמוז ,ליצחק לבני אלא יצחק לבני אמר שלא

 . זוגו בת שהיא ליצחק המוכנת היא קחית אשר האשה כי ועוד. פניו ישיבו ולא

 ואומר מהרהר אברהם שהיה העקידה שאחר) ב נז שם( ל"ז שאמרו כמו אברהם זה וידע

, בנים בלא מת היה עכשיו שוחטו תיייה אם שהרי, שנים מכמה ליצחק אשה משיא תיייה איוהלו

 ובתואל' וכו מלכה ילדה הנה מיד ונתבשר ,זוגו בת נולדה עכשיו הוא ברוך הקדוש לו והשיב

 ולא יעשה מעצמו כן ואם, ליצחק המיוחדת אותה כלומר ליצחק אומרו וזהו', וכו רבקה את ילד

 .בעיניך יכבד

 

-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת-תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל-ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹאַוּיֹאֶמר  ה
  :ָיָצאָת ִמָּׁשם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִּבְנ� ֶאל

 לומר ',וכו תאבה לא אולי ואמר ישלחהו בל מתאנה היה, בו התחתן העבד ונתוכ להיות והנה

 משני באחד וזה. פה הבאתה ענייןב ימאנו אך, אליו להשיאה יתרצו זוגו בת להיותה כי אמת הן

  :פנים

 , אנכי עבד כי ממני ונכבדים רבים עם רק עמי לא אבל אולב שתרצה או

 , כבודה הוא זה כי בעלה ידי על או

  .אחרי ללכת וזהו עמי לבא ותמאן שתחשדני או
 

, בה סתהינ שלא הזאת בארץ לדור תחפוץ לא כי אותב לא זולתי עם שאפילו אפשר שנית

 שרמז ,אשיב ההשב אמר אלה שתי ועל .הזאת הארץ אל וזהו, אביה מבית נדוד ולהרחיק

  :השבות מיני שתי בכפל

 או הכבוד מפני מצדי אותב שלא העכבה תהיה אם משם להביאה ללכת יצחק שיצטרך אחד

 השבה שהוא ,ההשב אמר זה וכנגד, בעלה ידי על לא אם אולב תתרצה לא ושמא, החשד מפני

 . פה לדור להביאה בעלמא

 אשיב אמר, שמה לדור ותרצה הזאת הארץ אל אולב תאבה לא אולי שהיה השנית וכנגד
 וכל, זוגו בת את לקחת שם לדור יצחק גם שישוב, אברהם שם גר כאשר, גמורה השבה שהיא

 יצאת אשר אמר ולזה. שהזכרנו כוונתו ותעשה בעדה ישלחנו בל בלבבו מורך לתת היה זה
 יצאת אשר הארץ אל תמימה עולה והוא בארץ הנולד בנך את אשיב ההשב כלומר משם
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 לצאת ליצחק רשות היה שלא ידע אם גם ומה, מאסת באשר לרצות כה תעשה לא ודאי ,משם

 .ל"ז כמאמרם תמימה עולה להיותו לארץ חוצה

 

  :ְּבִני ָׁשָּמה-ֶאתָּתִׁשיב -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ו
 להיתח .טעמו את ולשנותו אברהם דברי כפל אל טעם לנו ויצא אברהם השיב אלה שתי ועל

 .להיבתח כאשר תשיב אמר ולא שמה תשב לא אמר כך ואחר תשיב פן אמר

 אם שמה יצחק דירת על העבד שאמר השיב שהוא, מיניה דסליק למאי השיב ראשונה כי והוא

 ולא ,שמה בני את תשיב פן לך השמר ואמר השיב זה על, הזאת הארץ אל האשה אותב לא

  – כי לעשותו מוכרח שאהיה תחשוב

ִלי -ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ֱא�ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר 'ה ז
  :ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני� ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם-ֵלאֹמר ְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאת

 אלא בלבד זו ולא אבי מבית דירתי לעקור השתדל כך שכל 'וכו לקחני אשר השמים אלוהי ה'

 הבתרים בין לי ודבר, הזאת בארץ דירתי לקבוע השתדל כך ואחר ,מולדתי ארץ מכל אפילו

 לפניך מלאכו ישלח מובטחני כן אם, הזאת הארץ את אתן לזרעך לאמר הברית ווייבצ ונשבע
 כן ואם משם אולב תתרצה שהיא כלומר ,משם ויהיה הלקוחין שתעשה כלומר אשה ולקחת

 ,הלכו מלאכים שני כי) יד נט( רבה בראשיתב ל"רז אמרו וכן. שמה לשוב ללכת בני יצטרך לא

 מלאכו ישלח יאמר השני זה ועל. משם רבקה את ולהוציא לעקור ואחד אליעזר את תוללו אחד
 .שמה לגור יצחק יצטרך שלא מובטח היה השני שהעיכוב אמר הרי 'וכו

 

  :ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה-לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי� ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת-ְוִאם ח
 ואם אמר לזה, העבד ביד ולא לקחתה בעלה אובב לא אם ,אולב תמאן אפשר היה עדיין אך
 לא שאם הוא שידוע לאומרו צריך היה שלא אף 'כו ונקית אחריך ללכת האשה תאבה לא

 רק ,זאת משבועתי אם כי תנקה לא תנקה שאז מה לומר כיוון אך, מהשבועה שינקה תרצה
 ההשב הראשונה ההשבה על הוא זה ווייוצ. לך אפטור לא בזה כי שמה תשב לא בני את

 .רבקה את להביא שהוא

 

 אמר ובאחד. באברהם פעמים ושתי השבה לשון באליעזר פעמים שני אומרו שביינת ובזה

 להיותו שהוא 'וכו לך השמר באומרו יתירה אזהרה אמר הראשונה ובפעם. תשב ובאחד תשוב

 להביאה לכתו על שמדבר תשב לא בני את רק באומרו כן שאין מה, שם הדירה על מדבר

 לפניך מלאכו ישלח אומרו אחרי 'וכו תאבה לא ואם אומרו שבייית וגם. קשה כך כל שאינו
 '.וכו ולקחת

 
 

  :ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם-ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה-ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה 'הַוּיֹאַמר  יב
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  :ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים-ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל יג
ְּגַמֶּלי� ַאְׁשֶקה ֹאָתּה -ַכֵּד� ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגםָנא -ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי יד

  :ֲאֹדִני-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד� ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי
ֵאֶׁשת ָנחֹור ִמְלָּכה -הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן-ַוְיִהי טו

  :ִׁשְכָמּה-ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל
  :ְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל טז
  :ַמִים ִמַּכֵּד�-ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט יז
  :ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו-ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל יח
  :ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת-ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי� ֶאְׁשָאב ַעד ִאם יט
  :ְּגַמָּליו-ַוִּתְׁשַאב ְלָכלַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב -ַהֹּׁשֶקת ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל-ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל כ

  :לֹא-ַּדְרּכֹו ִאם 'הְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח  כא
ָיֶדיָה -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל כב

  :ָזָהב ִמְׁשָקָלםֲעָׂשָרה 
  :ָאִבי� ָמקֹום ָלנּו ָלִלין-ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיׁש ֵּבית-ַוּיֹאֶמר ַּבת כג
  :ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור-ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי ֶּבן-ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּבת כד
  :ָמקֹום ָללּון-ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו ַּגם-ֶּתֶבן ַּגם-ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּגם כה
  :'להַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו  כו
ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר� ָנַחִני -ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא 'הַוּיֹאֶמר ָּברּו�  כז
  :ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני 'ה

  :ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית  כח
  :ָהָעִין-ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל-ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל כט

ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר -ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת-ַהְּצִמִדים ַעל-ַהֶּנֶזם ְוֶאת-ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת ל
  :ָהָעִין-ַהְּגַמִּלים ַעל-ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל-ָהִאיׁש ַוָּיבֹא ֶאלִדֶּבר ֵאַלי -ֹּכה

 

. היה איש כי אותנו) ב כח יומא( ל"רז הודיע אחרי, אליעזר אל טעם טוב ולבקש לב לשים ראוי

 דומה איקונין וזיו לאחרים מתורתו ומשקה דולה, אליעזר דמשק הוא, ורם ורב חכם כמוהו ומי

 .ההוא הדבר לעשות לו היה צורך ומה אליו הגיע ומה ככה על ראה מה. לאברהם

 

 . כן לעשות לבו אל נתן אליהם אשר הדברים הם שנים כי אומר אמנם

 סוררת כתף יתנו אדוניו אחי כי ואולי, אדם כל ביד פשיתוח הבחירה כי ספק אין הנה אמר כי .א

 אם גם ומה, ידעוהו לא אשר לאיש ארץ למרחקי בתם את לתת וימאנו דבריו אל שמוע לבלתי

 פיהם את לסכור רצה כן על. המה וערומים מסלע קשים ההם הארמים כי לו היה דעת גלוי

 כי, מפי היוצא ככל דברי את ה' ויקם, ה' מאת שאלתי וכזה כזה הנה להם באמור הלזהניסיון ב

 אשר האשה היא תשקה לגמלי גם כי ותענה' כו נא השקיני אליה אומר אשר האשה כי אמרתי
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 יצא ה'שמ אם כי זה אין כי, מזו גדולה מוחשת השגחה ואין, הייתה וכן, אדוני לבן ה' הוכיח

 ואמרו ענו כי הייתה כן דמה וכאשר. בדבר למאן פניו יעיז כנמר עז מי הזה הדבר ובגלל, הדבר

 . טוב או רע אליך דבר נוכל לא הדבר יצא ה'מ

 אדוניך לבן רבקה הנה, ואמה אביה לו יאמרו כי, ידו על ולא הדבר יעשה פן וחרד ירא היה כי .ב

 את לתת לנו היא חרפה כי, חורין ובני גדולים ונכבדים רבים עם אם כי עמך תלך לא אך לאשה

 הוכחת אותה 'כו אליה אומר אשר אמר האחד על כן על. כסף מקנת איש עבד ביד בתנו
 . לתתה הממאנים פי אסכר ובזה כלומר ליצחק לעבדך

 עשית כי אביןניסיון ה מציאות כפי כלומר ,אדוני עם חסד עשית כי אדע ובה אמר השנית ועל
 ידי על לעשות עדיין שיתעתד ולא ידי על עתה שהוא עשית כבר כי כלומר ,אדוני עם חסד

 יצליחהו ידו על כי ידעניסיון ה במציאות דקדק כאשר כי ד"בס ביאורו אויב כאשר והוא. זולתי

 '.וכו הוכחת אותה אומרו אחרי מיותר אינו אדוני עם חסד עשית כי אדע ובה אומרו, ובזה. ה'
 

  להעיר: הראויות הערות אל לב בשום הכתובים ביאור אל ונבוא

 . מקרה אל הדבר כינה זה למה ',וכו נא הקרה אומרו. א

 אמר ולא אברהם אדוני אלוהי אומרו אל לב נשים דרכנו פי ועל. מיותר הוא היום אומרו. ב

 . הארץ אלוהיו השמים אלוהי

 בנות הנה יאמר מספיק והיה, המים עין על שהיה נאמר הרי כי ',וכו נצב אנכי הנה אומרו. ג

 '. וכו לשאוב יוצאות העיר אנשי

 . הארץ בבנות לראות א"כד העיר בנות לומר לו שהיה, מיותר אנשי אומרו וגם

 חגרת תהיה שמא כהוגן שלא ששאל האומרים) א ד תענית( ל"רז חששת אל חשש לא איך. ד

 . שפחה או סומא או

 . מבזולתו בזה בחר ולמה הנדון אצל הזהניסיון ל יש חסיי איזה. ה

 '. כו כלה וטרם יאמר ומהראוי מיותר הוא ויהי שמלת, לדבר כלה טרם הוא ויהי אומרו. ו

 . רבקה ותצא לומר לו היה' וכו רבקה והנה אומרו וגם

. נאמר ולמה, העינה ירידתה הייתה כדה ותמלא אומרו בכלל הלא כי ,העינה ותרד אומרו. ז

 הגמיאני אמר כך ואחר ,כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה אמר הוא כי ,שינה למה. ח
  .נא
 כלותה אחרי עד אם כי אשקה לגמליך וגם שתה אמרה לא היא כי, מאמרו נעשה לא כי .ט

 . להשקות

 . מיותרת עוד מלת כי ,לשאוב הבאר אל עוד ותרץ אומרו. י

 . לה משתאה היה כי ידע לא מי לה משתאה והאיש אומרו. יא

 את יתברך הוא לו תת אחרי מסתפק עדיין היה היתכן ',כו ההצליח לדעת מחריש אומרו. יב

 . שאל אשר כל

  '.כו ה' הצליחש ידע מחריש היותו ידי על איך וגם
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 לא כי שותים עודם ולא לשתות הגמלים כלו אשר עד אפה על הנזם מלשים המתין למה. יג

 . בזה גם תלויניסיון ה היה

 ואם. הספק נסתלק ובמה והצמידים הנזם לה נתן איך דרכו ה' הצליח אם מסתפק היה אם .יד

 מדאגת שבת בו כי באמור, החרשנו והצמידים הנזם תתו טרם עמה ואת מולדתה מגדת הייתה

 מי בת כן אחרי היא ואמרה הוא נתן דבר להגיד התחיל טרם אם כי עשה כן לא אך, הספק

 באחריתה יעשה מה פן וירא להשקיף לו היה כי, לו תחשב מחכמה לא, נתן הספק על ואם, היא

 . היא אדוניו ממשפחת חוץ מולדת כי תגיד אם

 על כן גם הנזם שם כי כן גם לומר לו היה ידה על הצמידים שומו שיתו מספר כאשר כי .טו

 היה טוב הלא כן אמר לא האריך לבלתי ואם'. וכו הנזם ואשים כן אחרי אליהם כמאמרו, אפה

  '.וכו האיש ויקח ולא' וכו האיש ויתן ויאמר לה לתת שלקחם מהלקיחה הנתינה יזכיר

 . שאלתו הייתה לו להגיד כי ידע לא מי כי ,לי נא הגידי באומרו. טז

 בת רק תאמר בל היה ומהראוי, כך כל לשון תרחיב פה תאריך כמותה שלמה על יפלא .יז
  .אנכי בתואל

 . מאמריה בתוך שנית ותאמר אומרו. יח

 בתבן לו השיבה ומה, ללון מקום עצמו על שאל הוא הלא כי', וכו מספוא גם תבן גם. יט

 . ומספוא

 על ושיבחו הצליחו על חסדו עזב לאש העיקר הניח למה ',וכו ה' נחני בדרך אנכי באומרו. כ

 . אדוניו אחי בית ה' נחהו שבדרך מה

 . מיותר עצמו בכתוב שניה פעם השם והזכרת אנכי מלת וגם

 ',כו הנזם את כראות ויהי ואומר חוזר העין אל החוצה האיש אל לבן וירץ אומרו אחר כי. כא

 ידי על' כו הנזם את ראה העין אל לכתו אחרי ואיך בבית אם כי רבקה אז הייתה בעין לא והלא

 . דבריה את ושמע אחותו

 שאינה כדרכה שלא לאמר מלת הנה כי ',כו לאמר אחותו רבקה דברי את וכשמועו אומרו. כב

 . מיותרת וגם לזולת לאמר

 אל מריצה הלשון שינוי וגם .העין אל' כו לבן וירץ נאמר כבר והלא ',כו האיש אל ויבא .כג

 .ביאה

 

  :ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם-ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה-ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה 'הַוּיֹאַמר  יב
 תיייה אם הלא כי, כמוני מושגח תהיה תדמה אל אברהם לו אמר כי למעלה כתבנו הנה אמנם

 אך'. כו אבי מבית לקחני בעצמו אשר הוא כי, בי הפועל בעצמו יתברך הוא היה בעצמי הולך

 וכן .לפניך מלאכו ישלח וזהו, שרותיו מלאכי מעבדיו אחד ישלח ה' גם ,אתה עבדי כי אתה

 בא כאשר כן על. אתו ללכת רבקה את להוציא ואחד בדרך תווללו אחד עמו הלכו שנים כי, היה

 שאלה לשאול הקשה, יותושליח שתי יעשה לא וגם, המלאך לו ניתן לא לזה אשר, בזה לנסות

 תמנע לא כל בורא היותך עם כי, אברהם אדוני מעלת גדלה מה הנה, ואמר, מאד עד גדולה
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, כך כל ממדרגתו יורדת מדרגתי נא תהי אל איפה כן ואם ,אברהם אדוני יוהאל קראימלה

 גם ומה, כרגע קולי שתשמע אזכה לא ארד כך כל שאם, מלאך ידי על ועמי בעצמך תלך שעמו

 וזהו, אחת פעם במקרה יהיה עמי בעצמך תמיד דבק אתה אדוני עם רק. כהוגן שלא בשאלה

 הארץ לי הקפצת כי, היום החלות אתה הלא כי וגם. בעצמך היום הקרה לפני נא הקרה

 יום שהוא נמצא, באליעזר פצמתה באברהם ארץ הרעשת) טו נט רבה בראשית( ל"ז כמאמרם

  .היום אומרו וזהו, חן אולמצ רצון
 

 עם חסד ועשה עתה גם הנה ,אברהם עם רק בעצמך תעשה לא כי זו להדרגה כדאי איני ואם
 עושה היה אברהם כאשר כי רמז דרכו פי ועל. עמו הוא זה גם האמת בבחינת כי אברהם אדוני

, דהימ כנגד דהימ עמו אתה עשה גם אברהם רץ הבקר ואל ענייןכ שליח ידי על ולא בעצמו חסד

 נא ראו לומר ,אדוני אחי בית ה' נחני בדרך אנכי כך אחר וכמאמרו לפניו ה' הקרה כי היה וכן

 ולא .אדוני אחי בית בעצמו ה' נחני, אדוני ולא אנכי היות עם כי, יתברך חסדו הפליא אשר

 בדרך והיות אנכי היות עם כי ,בדרך אנכי וזהו, בדרך בלכתי אם כי דוכיןיהש בעיקר בלבד
 .'וכו ה' נחני

 

 שאלו אשר בכלל אליעזר את מנו) א ד תענית( ל"רז הנה כי 'כו נא הקרה באומרו יתכן עוד

 כן ועל. כהוגן שנענה אלא, מום בעלת או חיגרת או שפחה לו תזדמן אפשר היה כי, כהוגן שלא

 ענייןה טבע שלפי גם כי שאלתי זאת כלומר ,לפני נא הקרה ואמר עיניו פקח זה על כי יתכן

 ליצחק הוכחתש אותהש, בטבע שלא יצחק חלקת מקרה קרייש נא הקרה, כהוגן שלא הוא
 '. כו ואמרה' כו לה שאומר תהיה
 כאחד דברים שני לשאול ארץ דרך אינו כי, זו בשאלה עשה הסכלתי הלא כי תאמר ושמא

 זר כמו הלא כאחת שאלות שלש שתים בו אשר הזה בדבר איפה כן ואם, דגמרא כעובדא

  :יחשב

 ראשי מבנות לא אך העם מדלת יהיו הארץ מבנות יהיו אם ואף, שפחות השואבות כל אולי -

 מימיהם עם וזהב וכסף ושפחות עבדים למו יחסר לא כי, ולבן כבתואל עם עשירי הארץ עם

 בזיון וכדאי בתם את אם כי כדרכם אמתם את ישלחו שלא, רבות שאלות נמצאו. יבואו במחיר

 '. וכו לגמליך גם לו אמריה שתשיב וגם, מלכים לבת

  - הלא כי בלבד שאלתי אחת ואמר ענה כן על

 

  :ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים-ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל יג
 םייענ בנות בלבד ולא. יוצאות שפחות ולא בנות כי אני רואה בעין ועין המים עין על נצב אנכי

 שבנות אחר כן ואם. חשובים שבמקרא אנשים כל כי, כנודע, שריה הן ,העיר אנשי בנות אם כי

 שתים שאל אחת והנה'. וכו אומר אשר הנערה והיה והיא אחת אם כי שאלתי אין, הנה גדולים
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 פרק אליעזר רבי פרקיב( ל"ז כמאמרם מעולם יצאה שלא יוצאת רבקה והנה כי, ה' לו עשה

 .'וכו והנה אומרו וזהו) טז

 

 

ְּגַמֶּלי� ַאְׁשֶקה ֹאָתּה -ָנא ַכֵּד� ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם-ֵאֶליָה ַהִּטיְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר  יד
  :ֲאֹדִני-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד� ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי

 לבעלת דבר לבלתי ואשתמרה לי אחזה אני כי כלומר ',וכו אליה אומר אשר הנערה והיה

 והנה לדבר כלה טרם והוא, שם היו לא גדולים בנות כי לו לעשות הפליא יתברך והוא. מומין
 ל"רז מאמר כי וגם). שם אליעזר רבי פרקי( ל"ז שאמרו כמו מימיה יצאת שלא יוצאת רבקה

 .הכתוב התכת יורה זה ד"בס אויב כאשר לשאול חפץ היה סומא או גרתילח גם כי יורה

 

 והנה. מבזולתו הזה בדבר לנסות לו היה זה מה והבין שכל בשום 'וכו נצב אנכי הנה יאמר או

 בניו את מצווהו ומשקם ומאכילם אורחים להכניס היה אברהם שמדת למה כי יתכן לכאורה

 הכנסת בויתור נסה כן על, אליהם להדמות בנו של זוגו מבת יבצר לא כן על, כמעשהו לעשות

 והוש שהם ומזון ולחם בבר שיהיה ראוי היהניסיון ה עיקר כי אמת והן. אליהם הבא האורח

 היה טוב טוב כי יבצר לא לומר 'וכו אנכי הנה אמר כן על, לעולם חנם שהם במים ולא כסף

 הנערה והיה בנמצא נא אנסה אמרתי כן על המים עין על נצב אנכי הנה אך. בלחם לנסות
 '.וכו

 
ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור -ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבןהּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה -ַוְיִהי טו

  :ִׁשְכָמּה-ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל
 רבי אמר) ד ס שם( רבה בראשיתב הנה אמנם. מיותרת היא ומלת ויהי מלת הנה .הוא ויהי

  .ושלמה ומשה אליעזר, פיהם במענה נענו שלשה יוחאי בן שמעון
 ', וכו האדמה ותבקע האלה הדברים כל את לדבר ככלותו ויהי שנאמר משה,

, מנין אומרו והנה. השמים מן ירדה אלוהים ואש להתפלל שלמה ככלות ויהי שנאמר ושלמה,

 את למעט שלשה אמר כן על', וכו יהושע ידבר אז) יב י יהושע( שנאמר, יהושע את לשלול יהיה

 אחר מיד אם כי, םייומי או יום אחר נענו לא כי ענייןה וכוונת. תעשה ואל בשב שהיה יהושע

 . דבורם

 גם אם כי, מה זמן הדבר נתאחר לא בלבד שלא, שאת יתר בזה ראינו מצאנו באליעזר והנה

 עד מעולם יצאת שלא ,יוצאת רבקה והנה לדבר כלה טרם אם כי, לדבר כלותו עד נתאחר לא

, פיהם במענה הנענים מבזולתו לו מיוחדת הויה לומר, הוא ויהי יאמר וזה. יתברך אז הוציאה

 הוא כי כלומר הוא ויהי אומרו וזהו. לדבר כלותם אחר והאחרים, לדבר כלה טרם היה הוא כי

 .מהזולת נשתנה
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 אפשר כי, יתברך הוא לו השיב זו שתים דבר אחת כי הכתוב הגיד כי והוא .העניין אל ונחזור

, אדוניו אחי בת גם הייתה לשאוב היוצאות העיר אנשי בנות שמכלל רוחו על עלה הפשט לפי

 ולא יוצאת רבקה והנה' וכו הוא ויהי כי, הפלא צד על הייתה היציאה גם אם כי, היה כן ולא

  :טעמים משני וזה מקודם

  '.וכו בתואל בת וזהו הארץ אילי גדולים בת הייתה הלא כי .א

  – הלא כי. ב

  :ְּבתּוָלה ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעלְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד  טז
 שיש במקום גם ומה, לצאת כמוה יפיפיה ילדה מדרך אין אשר .מאד מראה טובת והנערה

 היה ותמלא באומרו והנה .ותמלא העינה ותרד כי תורה וסיפרה. העין על משאבים בין אנשים

 .השאיבה מן שתק כאשר מיניה ולשתוק, העין רדתה נודע

 

  :ַמִים ִמַּכֵּד�-ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט יז
 שעלו ראה כי אמרו לקראתה העבד וירץ אומרו על -) ו ס רבה בראשית( ל"רז הנה אמנם

 אחשבה לכן. המים תיימעל בכתוב רמז ימצא ובל יראה שבל התימה מן והנה. לקראתה המים

 נצרכה לא זאת אך, ולמלא ולשאוב העינה לרדת הייתה נשים יתר דרך כי, הכתוב מאמר זה כי

 העבד וירץ כן ועל .לקראתה המים מעלות לא אם זה ואין, שאיבה בלי ותמלא ומיד ותרד רק

 התחילה או עומדת הייתהש יבצר לא עלותה שאחר הכריחם עוד .לקראתה וזהו. כך בשביל

  ?לקראתה מאי, אחריה או אליה וירץ לומר לו היה כן ואם, לביתה ללכת
 המים שעלו לה שהיה הקרי בשביל וירץ הוא אך. נגדו בא וזה הולך כשזה רק יצדק שלא

 .לקראתה

 

 ביתר כן שאין מה זה בפסוק עבד בשם לכנותו טעמו את יתברך שנותו אל לב לשים ראוי והנה

  :חשובים אנשים כדרך שלא עשה דברים שני כי תורה סיפרה אמנם. הכתוב

 ומה, אליה לדבר מאד יפה נערה לקראת לרוץ חשוב איש יעשה לא וכן ,לקראתה הריצה אחת

 לאטו ללכת היה מהראוי כן על, לרוץ הרדיפו יצרו רתיחת כי יאמרו כי, יפות בלתי בקרב גם

 . יד כלאחר

 כמקשה לו יראה לא עצמו בעיני יקר להיותו והחשיבות המעלה איש כי, שאלתו בדרך שנית עוד

 או מאיש איש עבד כן שאין מה. מאונויצ רוות עד מים ישקהו כמוהו חשובה או מחשוב לשאול

 . נפש להשיב גמיעה כדי בתחנון אם כי לבו אל יערב לא כי, חשובים אשה

 

  .העבד וירץ אמר עבדכ שהתנהג אלה שתי ועל
 . כבוד העדר על חס שלא כמדובר הריצה על .א

 .איש עבד והוא חשיבותה הכיר כי, בקשה לשון נא אמר וגם, גמיעה כדי הגמיאני ויאמר כי. ב
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  :ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו-ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל יח
 לעבד ואותך לגברת אותי בהחשיבך הלא כלומר .אדוני שתה ואמרה בחכמה פתחה פיה כן על

 אדוני כי, לבד גמיעה ולא לגמרי שתה אומרת אני. נהפוך אך, שתיה כדי שאלת לא וגם, ודל

 ואמר היא נתנה שאם) א ז( קידושין במסכת ל"רז וכמאמר אדוני שתה וזהו. בעיני חשוב אתה

 כי אפשר. לה כנותן יחשב ממנה קבלו על רוחה בנחת כי, מקודשת הוא חשוב אדם אם הוא

 ובזה. אדוני אקראך כן על כי טובה לך אחזיק ממני ובקבלך שתה רבקה אמרה זה דרך על

 אמר כך ואחר ואשתה כדך נא הטי אליה אומר אשר אמר כי ממאמרו ששינה מה יתכן

 '.וכו נא הגמיאני

 

 הנערה אומרו אחרי כי, והוא', כו והנערה הקודם הכתוב בהמשך, הלז השינוי על יתכן עוד
 מראה טובת נערה פניו נגד והנה וראה, בה לדבר בלבו והיה', כו נא הטי אליה אומר אשר

 בהטות הלא כי ,ואשתה כדך נא הטי לה אומר אם לי אוי בלבו אמר אז, שכמה על וכדה מאד

 או, בפיה או, הכד בפי פי אם יבחין לא מרחוק יביט ואשר פניה בצד כדה פי אויב משכמה כדה

 השואבות כל בעזבו כאשר יחשד לא יפה בלתי הייתה לא והן. וקצף בזיון וכדאי, זה אגב זה

 שינה אז ',כו מראה טובת והנערה כי בראותו כי תורה אמרה כן ועל. מאד מראה בטובת וידבק

 ידה על כדה ותורד לבה שתה היא גם והיא. מכדך נא הגמיאני רק נא הטי אמר ולא טעמו את

 .זאת למען

 

  :ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת-ַּגם ִלְגַמֶּלי� ֶאְׁשָאב ַעד ִאםַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוּתֹאֶמר  יט
 ומשוה כסומכת תראה בל אשאב לגמליך וגם אדוני שתה לו אמור לבלתי ארץ דרך הוראת זו

 '.וכו לגמליך גם ותאמר כן ואחרי להשקותו כלותה עד המתינה כן על, לגמליו אותו
 
  :ְּגַמָּליו-ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל-ַוָּתָרץ עֹוד ֶאלַהֹּׁשֶקת -ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל כ

 הפליא אשר את הכתוב הורה יתכן ,עוד ותרץ באומרו המיותרת עוד מלת אל לב בשום והנה

 הרבה שאיבות שהוא, לשתות כלו אם עד אשאב לגמליך אמרה היא כי, יתברך הוא לה חסדו

 נצרכה לא כי עשה אלוהיםוה. וצמאים נלאים הדרך מן בבואם גמלים עשרה סיפוק די, מאד

 ריצה כי עוד ותרץ אומרו וזהו .גמליו לכל ותשאב אחת פעם אם כי הבאר אל לשאוב ללכת

 שהספיק ידיה במעשה ברכה ונשתלח. רבות פעמים ולא, הקודם על עוד שהיה מה היה אחת

 .גמליו לכל

 

  :לֹא-ַּדְרּכֹו ִאם 'הְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח  כא
 אליו הגיע ומה לו היה מה ודעת טעם טוב לתת הכתוב בא כי .נכון על יבא שכתבנו במה הנה

 וגם אליו באומרה, כהוגן עלה סיונוינ ראה מאז ידיה על והצמידים אפה על הנזם שים לבלתי
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 או, סיוןיבנ מפקפק היה אולי, לחשוב מקום היה הנה כי. מחרישכ היה אם כי ,אשאב לגמליך

, אליה משתוקק לה משתאה והאיש אדרבה אם כי, הוא כן לא אמר לזה, בעיניו ישרה לא אולי

 ידעתיניסיון מה הנה בלבו אמר כי והוא '.וכו לדעת הוא לה מתת ומתעצל מחריש שהוא ומה

 רק, זה בדרכי ידי על ולא הדבר יגמור אפשר עדיין אך, אדוני לבן ה' הוכיח אשר האשה היא כי

 ל"גדו ף"זק בטעם מחריש אומרו וזהו. אליו להוליכה חורין ובני גדולים, אדוני מאת זולתי בא עד

 ואה ,משתאה שהוא עם מחריש שהוא הטעם כי ואומר ומשיב. הדבר על ומתמיה קול כמרים

 ידי על אם כי אותב לא אם, עתה זה בדרכו ידו על שלו הדרך כלומר ,דרכו ה' ההצליח לדעת

  – בראותו ולכן. לא אם אומרו וזהו, זולתו

 

ָיֶדיָה -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל כב
  :ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם

 באומרו דעתו נחה אז, כמדובר אחת שאיבה ידי על והיה לגמרי לשתות הגמלים כלו אשר

 להשקות אני ואגמור, היא קטנה נערה כי ותלאה להשקותם שתתחיל אם כי, זה נס בלי גם הלא

 . כשאלתי אשקה לגמליך גם השיבה כבר הלא כי, מה בצדניסיון ה מתקיים היה, גמלים עשרה

 בפועל גם לגמרי דבריו כל מויישיתק שרצה, אליעזר את החשיב כך כל יתברך הוא אך

 החשיבני כך שכל אחר אמר אז. גמלים העשרה כל לשתות יכלו לבדה ידה שעל, ההשקאה

 בראות וגם. זולתי ידי על ויעשה בי יגעלו ולא, ידי על שיגמר להצליחני יחשבני גם, יתברך הוא

 שלא שכן ומכל, הדבר לעשות אלוהיםה ממהר כי הורה, אחת שאיבה ידי על לשתות כלו כי

 '.וכו הנזם וישם 'וכו הגמלים כלו כאשר ויהי וזהו, זולתו ידי על כך אחר עשותיה עד יאחר

' וכו הנזם וישם הלא כי הנזכרת הסבה על אם כי מחריש היה ולאניסיון ל האמין כי והראיה

 וצמידים נזם נותן היה לאניסיון ה בהאמנת שלם לבו היה לא אילו כי, את מי בת ויאמר כך ואחר

 .היא אברהם ממשפחת כי לו ויתאמת, היא מי בת ישאל עד

 

 לשון מענה ראותו מעת הנה כי והוא. הקודם הדרך אל קרוב' וכו לה משתאה והאיש יאמר או

 והיה, אדוניו לבן ה' הוכיח אשר האשה זאת כי אליו הודע, יתברך מאתו שאל כאשר הנערה

 הוא הלא, היא מי בת לה ולשאול והצמידים הנזם מלתת מחריש שהיה מה אך .לה משתאה

ה'  באומרו שאלתו את עצמו הוא יעשה יתברך מאתו שאל הנה כי והוא'. וכו ה' ההצליח לדעת
 החשיבו אם מסתפק היה עדיין נכון על אליו רבקה תשובת ובראותו ',וכו נא הקרה' וכו אלוהי

 שהוא דרכו ה' ההצליח לדעת אומרו וזהו. ממלאכיו אחד ידי על או עצמו ידי על הדבר ויעש ה'

 שעל כמאמרנו שהוא לשתות הגמלים כלו כאשר ויהי אך. מלאך ידי על אלא לא אם בעצמו ה'

 ידי על היה אילו כי, הדבר יצא ה'מ כי הכיר אז. ופלא נס שהיה ,לשתות לויכ] אחת[ שאיבה ידי

 זאת את גם עושה ההוא המלאך היה לא האלה הדברים רבקה בפי לשים שנשתלח מלאך

 כי גם ומה. שליחות שתי עושה אחד מלאך אין כי, גמלים עשרה להשביע אחת שאיבה לברך

 .יתברך ידו על היהניסיון ה כל כי מזה יתברך ממנו אם כי איננה הברכה מציאות
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  :)ז ס רבה בראשית( ל"רז אמרו ובמדרש '.וכו נזם האיש ויקח נחרץ אז

 משקלם זהב עשרה, לוחות שתי כנגד צמידים ושני. בקע ומשקלה בה היה טובה אבן

 . כ"ע, הדברות עשרת כנגד

 

 הצמידים רמז דרשו ולמה. יקרה אבן הוזכרה והיכן, זה לכל הכריחם מי לב לשים וראוי

 אך. רבקה סבלונות אצל הלז הרמז עניין מה וגם. ומשקלה יקרה ואבן הנזם רמז ולא, ומשקלם

 משלח, גדול כמלך היה אשר בידו אדוניו טוב וכל גמלים עשרה הנושא איך כי להם הוקשה

 ולא, שבה אבן על פירשו כן על. דלות של דורון שהוא זהב משקל בקע יחידו בנו בעד סבלונות

 מהפעולה הנמשך לפי כי ספק אין כי ויהיה. הוא נביא כי, אברהם עשה דבר לרמז רק חנם על

 עתיד היה יצחק עם רבקה שמנישואי למה כן ועל, הפעולה הצלחת תהיה רע ואם טוב אם

, לו וישתחוו בחורב עגל יעשו כי בניו יתעתדו גם הלא, יעקב שלעומתו וגם, לעולם עשו לצאת

 . ווגיהז הצלחת תמנע הלא הזה הדבר ובכלל

 

 שאמרו כמו בשכם להיות שעתיד מה ידע כאשר העתידים הדברים אליו נגלו אשר אברהם כן על

 העי ובין אל בית בין הלווא ונטה צרות ויתר יוסף מכירת על להתפלל שכם מקום עד שהלך ל"ז

 סבלונות שלח, עשה מה כן על. האמורים הדברים ממנו נעלם לא כי', וכו עכן דבר על להתפלל

, עשו אויב אם כי והוא. הפעולה הצלחת אל גדיםוהמנ הרעים הדברים קוןית מזכרת בהן יהיו

 . ישראל אבן רועה משם הלז גיווהז הנה כי יקרה אבן לעומתו הנה

 

 ואם. ישראל אבן אל לרמוז, כדרכם טובה מרגלית אמרו ולא אבן באומרם מליהם מתקו ומה

 בקע יביאו אשר נפשם כופר שהוא בקע משקל זה לעומת הלא בעגל חוטאים יצאו מיעקב

 הברית לוחות הם, העוזרים הדברים רמז גודיהנ סילוק רמז ואחר. העגל ןועו על לכפר לגולגולת

 .ומשקלם הצמידים בשני, הדברות ועשרת

 

 לב בשום יתכן אמנם. בידיה צמידם ושני באפה זהב נזם וישם יאמר מהראוי'. וכו האיש ויקח

 ואשים' וכו בתואל בת ותאמר את מי בת אותה ואשאל באומרו, אליהם אליעזר מאמר אל

 אך. בהיפך היה והנה בתואל בת הייתהש אומרה עד אפה על הנזם שם שלא שאומר, הנזם

 הייתהש למה אך .צמידים ושני לה לתתו זהב נזם האיש ויקח מידניסיון ב בבטחו כי אפשר

 אברהם אבי בית אם לדעת, את מי בת ישאל עד בידו ועכב חזר מרובים שדמיה יקרה אבן בו

 שתהיה זהב נזם האיש ויקח וזהו. ידיה על נתן מיד הרבה יםושו היו שלא הצמידים אך, היא

 מבית כי וידע את מי בת ששאל עד ,ידיה על צמידים שני אם כי מיד נתן לא אך מוכנת בידו

 '.וכו ואשים' וכו ואשאל אליהם מאמרו והוא. אפה על הנזם שם אז, היא אדוניו אחי
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 כדרך בזרועה צמידים ושני באפה לתלות שהוא זהב נזם האיש ויקח בתחילה כי אפשר או

 ומשים נחירה ונוקב בפניה ממשמש שיראוהו הרואים מפני וחש חזר כך אחר אך. הצמידים

 והצמידים הנזם, עשה מה כן על. לבוז והיה עם המון עליו ויתקבצו ויחשדוהו בזרועה הצמידים

 צמידים ושני' וכו נזם האיש ויקח וזהו. בזרועה הצמידים ולא באף הנזם ולא, ידיה על נתן הכל
 .ידיה על

 
 .העניין אל ונחזור

  :ָאִבי� ָמקֹום ָלנּו ָלִלין-ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיׁש ֵּבית-ַוּיֹאֶמר ַּבת כג
  :ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור-ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי ֶּבן-ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּבת כד

 

 די והיה. השיבה ושתים שאל אחת כי, בדברים להרבות לה נשים דרך היות ממנה יפלא הנה

 קראה ברוריה והלא. לנחור ילדה אשר מלכה בן תאריך ולא אנכי בתואל בת שתאמר לה

 נג עירובין, (ללוד באיזה אמר ולא ללוד נלך דרך באיזה אומרו על שוטה גלילי הגלילי יוסי לרבי

 למעניתם האריכו אשר הנשים בגנות) ב מח ברכות( ל"רז סיפרו וכמה. זה כל עתה גם ומה) ב

 . הרואה איה באומרו שאול שאלת על

 שאביה תפרש עד היא מי בת בהגידה יוכר לא היא אברהם ממשפחת אם לדעת הנה כי ועוד

 בת שהיא תאמר שאם אחרי ,את מי בת רק שאל שלא לו היה מה כן ואם ,נחור בת מלכה בן
 .כוונתו נעשה לא עדיין בתואל

 

 אין הנה אך .את מי בת אומרו אחרי מיותר שהוא לי נא הגידי אומרו אל לב נשים לזה אמנם

 קצר עניין על גם יצדק הלא ודבור אמירה כי, להגדה ודבור אמירה בין הפרש יש כי ספק

 בת אומרו וזהו. המכוון גמר עד וארוך נמשך ספור דברי על רק תצדק לא הגדה אך, המציאות
 באורך הגדה לומר רצה לי נא הגידי רק בלבד פלוני בת שתאמרי באמירה אחפוץ ולא את מי

 .נחור עד שהוא היחס עיקר עד והגידה בדבריו הבינה היא כן על. היחס ראש עד

 

  :ָמקֹום ָללּון-ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו ַּגם-ֶּתֶבן ַּגם-ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּגם כה
ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר� ָנַחִני -ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא 'הַוּיֹאֶמר ָּברּו�  כז
  :ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני 'ה
 

 כאשר במזון לעשות רצתה כי הוא הלא, בהמות מאכל רק ומזון ולחם בר אמרה שלא מה

, בזה גם לנסות רצה הוא גם הוא כי והוא. הגמלים בעד גם השאלה על להוסיף, במים עשתה

 אין ואמרה הוסיפה אז. לגמלים ולא בלבד לאנשים שהוא ללון לנו מקום אביך בית היש אמר

 שהיותר אלא עוד ולא .ומספא תבן לגמלים גם אם כי, המאכל לאנשים שאוסיף לומר צריך
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 בשני ותתחכם. לגמלים וגם הרבה לינות ללון מקום גם אומרת אני ולתוספת, המזון הוא מוכן

  :דברים

  :סבות לשתי, הגם בוייבר הסתירה אם כי, האנשים מזון פירשה שלא האחד

 . בהמתם למאכל מאכלם השוות לבלתי .א

 . לפניהם אותו בהזכירה שםייב לבלתי .ב

 

 מאתו הוא עמנו קדוןיפ רק היא לנו לא כלומר, לנו אמרה ולא עמנו באומרה התחכמה עוד

 שהיה ל"ז שאמרו כמו לאורחיו אברהם מאמר מעין והוא. לו יתנו וממנו הכל ממנו כי, יתברך

 והיה. עליון לאל אם כי הוא לו לא כי מודיעם והיה), ב י סוטה( פיתא דהאי למריה בריכו אומר

 טובה החזיק רק עשה כן לא הוא אך, אליו לוותר הרבתה אשר על טובה לה יחזיק מזה נמשך

  – וזהו. הכל ולעושה לו להחזיק לראוי

 
  :'להַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו  כו
 .סבה הייתה יתברך מאתו, דבריה כל גם כי

 

ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר� ָנַחִני -ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא 'הַוּיֹאֶמר ָּברּו�  כז
  :ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני 'ה

 . אברהם אדוני למען רק, כדאי איני כי, הוא בשלי לא כי ידעתי עמי שעשה ה'ל שאודה מה ואמר

 שאברהם היה ואילו, למענו לי חסדו הפליא אשר אברהם אדוני אלוהי ה' ברוך אומרו וזה

 עבד שאני אנכי להיות אך, הזה הכבוד כל למענו ה' יעשה יפלא לא זה בשליחות בא היה עצמו

 . אדוני אל יתברך חיבתו גודל על הוראה הוא, לו

 מרשות בעדם ושואל לעיר יכנס, נכריה בארץ זולתו קרובי או קרוביו לבקש הבא דרך כי ועוד

 הקרה יתברך הוא אך. כן גם לו יקרה נוטה הדעת היה כן לבית, ומבית לחצר ומחצר לרשות

 .שמה ה' נחהו בדרך עודנו כי לפניו

 לבני אשה ולקחת אתך מלאכו ישלח לו אמר אברהם כי והוא ,ה' נחני באומרו כוון שלישית עוד

 אחי בית נחני הוא כביכול ה' אם כי זה עמי עשה המלאך שלא, היה מזה יותר אמר, ליצחק
 .זה באופן שינחהו ולא האשה את לקחת רק המלאך אל חדיינת לא שהרי ,אדוני

  :ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני 'הָאֹנִכי ַּבֶּדֶר� ָנַחִני  אמר הדברים שלשת ועל
 , אנכי אמר האחד על

  ,בדרך אמר השני ועל
  .ה' נחני אמר השלישי ועל

 לצאת תמאן הנערה שמא וגם לו לתתה יתרצו לא ושמא ענייןה גמר לא כה שעד ומפני

 וזה, בדרך עודני אדוני אחי בית שהנחני שעבר מה על ה' נא אודה אמר כן על, ממולדתה

 .העתיד על יפה סימן יהיה
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  :ַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה כח
  :ָהָעִין-ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל-ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל כט

ִרְבָקה ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר  ִּדְבֵרי-ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת-ַהְּצִמִדים ַעל-ַהֶּנֶזם ְוֶאת-ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת ל
  :ָהָעִין-ַהְּגַמִּלים ַעל-ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל-ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש ַוָּיבֹא ֶאל-ֹּכה
  :ָלָּמה ַתֲעֹמד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים 'הַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּו�  לא

 

 דברי את ושומע, אחותי ידי על וצמידים נזם רואה הנני, ואמר וחומר קל נשא כי כתבנו הנה

 הלא, ושתה ואכל במלון כשאכבדהו יעשה ומה, לה נתנן גמליו ואת אותו שהשקתה שעל אחותי

 כמתלונן נעשה בדבר ולהפליג '.וכו ה' ברוך בא לאמר לבו אל נתן כן על. גדול עושר יעשרני

 שלא תלונתי זאת הלא להשיב יכול שהיה ומפני .בחוץ תעמוד למה באומרו חוץ עומדו על

 בזה כי הבית פניתי ואנכי אמר לזה, כה עד חרתייא ולכן בשבילי זולתך ולא אתה לא באת

 שליח ידי על לאו הבית פניתי בעצמי אנכי בעיני יקרת מאשר כי. לקראתך אומלב נתעכבתי

 שעל יראה ושלא. לגמלים ומקום הוא שפניתי מה בכלל גם כי הוא הרבה חרתייא ואם. עבד או

 לומר 'וכו ה' ברוך בא אמר, ומתן מהר הוא גם ירבה למען עושה היה והצמידים הנזם חמדת

 עם, אכבדך אשר כי אותב בא ובכן, ה' ברוך היותך על אם כי זה אין אכבדך כבד אמרתי אם

 .עושה אני אלוהיםה

 

ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרֹחץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ַוָּיבֹא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים  לב
  :ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו

 מאכל להיתח שנותנין', וכו ואכלתם' וכו עשב ונתתי על) א מ ברכות( ל"רז שאמרו מה הוא

 '.וכו לפניו ויושם'. וכו תבן ויתן וזהו האדם לפני כך ואחר לבהמה
 

  :ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר-ַוּיּוָׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד ִאם  לג
  :ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי לד
ם לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלי-ֲאֹדִני ְמֹאד ַוִּיְגָּדל ַוִּיֶּתן-ֵּבַר� ֶאת 'וה לה

  :ַוֲחֹמִרים
  :לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-לֹו ֶאת-ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה ַוִּיֶּתן לו
  :ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֵׁשב ְּבַאְרצֹו-ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר לֹא לז
  :ִמְׁשַּפְחִּתי ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני-ָאִבי ֵּתֵל� ְוֶאל-ֵּבית-ֶאללֹא -ִאם לח
  :ֵתֵל� ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי-ֲאֹדִני ֻאַלי לֹא-ָוֹאַמר ֶאל לט
ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּת� ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכ� ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני -ֲאֶׁשר 'הַוּיֹאֶמר ֵאָלי  מ

  :ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי
  :לֹא ִיְּתנּו ָל� ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי-ִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם-ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ֶאל מא
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ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי -ֶיְׁש�-ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ִאם 'הָהָעִין ָוֹאַמר -ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל מב
  :ֹהֵל� ָעֶליהָ 

-ְמַעטָנא -ֵעין ַהָּמִים ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהֹּיֵצאת ִלְׁשֹאב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני-ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל מג
  :ַמִים ִמַּכֵּד�

  :ֲאֹדִני-ְלֶבן 'הֹהִכיַח -ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּלי� ֶאְׁשָאב ִהוא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם מד
ְׁשָאב ִׁשְכָמּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוִּת -ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכָּדּה ַעל-ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל מה

  :ָוֹאַמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא
  :ְּגַמֶּלי� ַאְׁשֶקה ָוֵאְׁשְּת ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה-ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ְוַגם מו
ּלֹו ִמְלָּכה ָוָאִׂשם -ֲאֶׁשר ָיְלָדהָנחֹור -ְּבתּוֵאל ֶּבן-ִמי ַאְּת ַוּתֹאֶמר ַּבת-ָוֶאְׁשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַּבת מז

  :ָיֶדיהָ -ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל-ַהֶּנֶזם ַעל
ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחִני ְּבֶדֶר� ֱאֶמת ָלַקַחת  'ה-ָוֲאָבֵר� ֶאת 'להָוֶאֹּקד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה  מח
  :ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנֹו-ַּבת-ֶאת
ָיִמין -לֹא ַהִּגידּו ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל-ֲאֹדִני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם-ֶיְׁשֶכם ֹעִׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת-ִאםְוַעָּתה  מט

  :ְׂשמֹאל-אֹו ַעל
 :טֹוב-ָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי� ַרע אֹו 'מהַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו  נ

  :'הֲאֹדֶני� ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר -ִרְבָקה ְלָפֶני� ַקח ָוֵל� ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן-ִהֵּנה נא
  :'להִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת נב
  :ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּהֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן -ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי נג
  :ִעּמֹו ַוָּיִלינּו ַוָּיקּומּו ַבֹּבֶקר ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאֹדִני-ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר נד
  :ַאַחר ֵּתֵל� ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור נה
  :ִהְצִליַח ַּדְרִּכי ַׁשְּלחּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני 'והְּתַאֲחרּו ֹאִתי -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל נו
  :ִּפיהָ -ַוּיֹאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת נז
 

  :לב לשים ראוי הנה

 . דבריו דבר עד לאכול נמנע זה מה על. א

  .אנכי אברהם עבד היו דבריו פתח למה. ב
  '.וכו ובקר צאן לו נתןוש מאד אדוניו את ברך ה'ש מה הודעה צורך מה. ג

. בבחרותה או זקנתה אחרי הולדו למו יוסיף ומה יתן מה, זקנתה אחרי יצחק שנולד אומרו. ד

 . זקנתם אחרי לאמר אברהם את גם כלל לא למה וגם

 . לו אשר כל את לו שנתן הודיעם למה וגם

 לא לאמר אומרו גם, השבועה בהודעת צורך שאין מלבד כי ,לאמר אדוני וישביעני אומרו. ה

 . לאחרים לאמר אינו כי, יצדק
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. ז '.וכו לא אם אמר והוא' וכו ארצי אל אם כי אמר אברהם כי, שינה למה ',וכו לא אם אומרו. ו
' וכו לקחני אשר אם כי, אברהם דבר כן לא אשר דברים שהם ',וכו התהלכתי אשר ה' אומרו

 . אתך אמר והוא לפניך מלאכו ישלח אמר אברהם וגם

 . כן לו נאמר שלא ',וכו תנקה אז אומרו. ח

 . כלל שאלתו לשון זה אין כי ',וכו דרכי מצליח נא ישך אם אומרו. ט
 . למעלה מהנזכר והלשוןניסיון ה משונה יהיה שלא דבר איןניסיון ה אמרי ספור בכל וכן

 . עלמה נערה במקום

 . השקיני הגמיאני במקום

 .ותשאב אומר הוא ותמלא העינה ותרד במקום

 . השקתה הגמלים וגם אומר הוא גמליו לכל ותשאב ובמקום

  '.וכו הנזם ואשים' וכו ואשאל אומר הוא ופה את מי בת ישאל טרם הנזם נתן ושם

 הקידה מציאות רק למעלה זכר שלא מה', וכו שבירך ומה ה'ל והושהשתח הודיעם למה. י

 . ויהווההשתח

 רבקה הנה למעלה ממאמרם חזרו איך', וכו עשור או ימים אתנו הנערה תשב אומרם. יא
  .ולך קח לפניך

 . להיתח שאמר מה על 'וכו אותי תאחרו אל באומרו כך אחר הוא הוסיף ומה

 . פיה את ולא לנערה נשאלה יאמר מהראוי כי 'וכו לנערה נקרא אומרו. יב

 .הקריאה הייתה לנערה נשאלה אומרו בכלל כי, מיותר הוא לנערה נקרא אומרו וגם

 

  :ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר-ַוּיּוָׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד ִאם  לג
 על נתן פיזר והצמידים הנזם כי יחשבו פן מלבם להסיר בא, אליעזר יענה טרם הנה אמנם

 לה אמר והצמידים הנזם לה בתת כן על כי, והאכילה המלון על או גמליו ואת אותו השקאתה

 לא ואמר הקדים כן על. חפציו יפסיד ווגיבז ימאנו שאם באופן ,ללין לנו מקום אביך בית היש
 רק, נתן פיזר אוכל הוא אשר הלחם על לא כי הודיעם למען ',וכו דברי דברתי אם עד אוכל

 .לה נתן ווגיהז סבלונות

 

 

  :ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי לד
 לבלתי, ולומר לדבר ידם לאל היה אשר לפגם טעם כל מכשול להרים ראה נאמן כציר הנה

  :המה הלא. ובקשתו שאלתו עשות

. המה אחים אנשים כי, כבוד העדר היה ולא, עצמו אברהם בא לא כזה גדול דבר על למה. א

 מאשר ואדרבה. חשוב בלתי או חשוב הוא מה ידעו לא אשר לאיש בתם את יתנו למה כי. ב

 לא אשר למקום שלח כן ועל, הוא חמודות איש לא כי יורה, בארצו טוב מצא אשה מצא לא

 . ידעוהו
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 לפי מאד הרבה ומתן מוהר לה למרבה לא אם כזאת ומלכים גדולים בת ניתן לא יאמרו אם. ג

 . אחיו בקרב לבדו לו ידועים רבים נכסים לו ושיהיו, כבודה

 עדה נשיאי שלח לא למה, לכבודנו ויצחק אברהם בא שלא גם כי לאמר תואנה יבקשו פן .ד

 כי כסף מקנת איש לעבד מאד עד יפה מלכים בת שנמסור ולא, כבודה לפי להוליכה שם אנשי

  :בדבר רעות שתים

 . הכבוד מפני אחת

 . החשד מפני והשנית

 בעיניהם ירחק הזה הטעם ומן. שנה' מ בן לאיש כזאת קטנה להשיא הדבר נכון לא יאמרו פן. ה

 או שנה ז"ל בן היותו עד איש של זוגו בת מהביא יתברך הוא יאחר יתכן לא כי. זוגו בת היותה

 . אליהן קרוב

 

 אברהם אדוני בא לא מדוע בעיניכם יקשה אל לומר .אנכי אברהם עבד ואמרהחל  הראשון ועל

, גדולתו תראו ממני כי והראיה. שלוחו אם כי אולב ראוי ובלתי הוא גדול מלך הלא כי. כזה לדבר

 .האדון מעלות תוכר ומהעבד ,אנכי אברהם עבד הזאת והגדולה הכבוד בכל תראוני הלא כי

 

לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלים -ֲאֹדִני ְמֹאד ַוִּיְגָּדל ַוִּיֶּתן-ֵּבַר� ֶאת 'וה לה
  :ַוֲחֹמִרים
 בירך ה'ו וזהו. לברכו נמנו יתברך דינו ובית הוא וה' הלא כי, גדולתו תפארת יקר וראו והביטו

 ולא. צדקתו רוב לפי עליון בדין זכה הכל את כי ,מאד אדוני את בירך וה' בכל אברהם את

 כל על עצמו מצד במעלה ויגדל אם כי, אדם בני כדרך העושר מציאות הגדולה עיקר הייתה

 בין עבדיםה הזכיר דרכו פי ועל '.וכו וזהב כסף ובקר צאן לו ויתן כך ואחר. כנודע עולם ברואי

, שפלה במדרגה אברהם לפני העבדים היות שעם לומר .וחמורים וגמלים, וזהב וכסף ובקר צאן

 עבד באומרו שרצה מה שהוא, אדוניו גם ומה, הגדולה באותה אברהם עבד בהיותו הוא היה
 .אנכי אברהם

 

  :לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-לֹו ֶאת-ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה ַוִּיֶּתן לו
 הלא כי ,אדוני בן הוא לפניו ורשום טוב כי וראו טעמו לומר. 'וכו שרה ותלד אמר השני ועל

 אחר מיוחס לאדוני בן הוא כן שעל, השפחה בן כישמעאל ולא שרה ותלד וזהו הגבירה בן הוא

 האמה גרש שכתוב מקרא על אצלנו ככתוב בנה שקרוי השפחה או הגויה מן הבא כבן ולא, האב

 . לאדוני בן אומרו וזהו, ד"בס בנה ואת הזאת

 הפליא נס דרך על הלא כי, יופיו ומה טובו מה וראו הביטו כלומר זקנתה אחרי שהיה שנית

 כי ,זקנתה אחרי אם כי בזקנתה אמו ילדתו לא הלא כי, לעולם להביאו יתברך הוא לעשות

 להוליד ניסא ה"קב עביד ולא, ממנו להתעבר לנערותה חזרה כי לה והלכה הזקנה נסתלקה

 .תוהמו רק הזקנה אחר אין כן לא שאם זקנתה אחרי אומרו וזהו, הריקים אחד
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 שאין באופן .לו אשר כל את לו ויתן אמר, מעט או הרבה רשיי ואם ומתן ממוהר השלישי ועל

 .ומתן מוהר לה ירבה כי הוא הדבר ובכלל. ממנו עשיר בעולם

 

  :ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֵׁשב ְּבַאְרצֹוִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני -ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר לֹא לז
 כי איפה דעו. הוא הגון כך שכל אחר בביתו כנגדו עזר ימצא לא איך איפה כן אם תאמרו ושמא

 משם לקח לא כן ועל, אברהם בעיני כנען בנות רעות כי תדעו דבר וממוצא ',וכו אדוני וישבעני

 אם כי אמר ולא אבי בית אל לא אם אומרו וגם. לזולת לאמר שאינו עם לאמר ואומרו. אשה

 גם השבועה הייתהש להם להעלים רצה דרכו פי על הוא הלא. אברהם כמאמר אבי בית אל

 רק היה לא שהשביעני מה אמר כן על. ויסרבו בעיניהם הדבר תיקר פן, אביו בית אל אולב

  .הכנעני מבנות אשה תקח לא אלי לאמר

 

  :ִמְׁשַּפְחִּתי ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני-ָאִבי ֵּתֵל� ְוֶאל-ֵּבית-ֶאללֹא -ִאם לח
 למו רמז וגם. הכנעני מן אקח יתנו ולא אביו בית אל אלך אם אבל תלך אבי בית אל לא אם

 .מקום שבכל עמים מיתר או אחרת שבארץ לא אך, שבארנו כנעני על רק עיכב שלא

 

  :ֵתֵל� ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי-לֹאֲאֹדִני ֻאַלי -ָוֹאַמר ֶאל לט
 יכולים תםייה אשר ראיתי הלא לומר ',וכו תלך לא אולי אדוני אל ואומר אמר הרביעי ועל

 טוב לא כי, חשד על היראה ומפני, הכבוד מפני משיבים ותהיו אנכי עבד כי לאמר תואנה לבקש

 אולי אדוני אל ואומר קדמתי כן ועל. בדרכים איש עבד ביד גדולים בת מאד עד יפה נערה היות

, אנכי עבד כי אחרי ללכת הידיעה א"בה כנרמז וחשובה אשה שהיא למה ,האשה תאבה לא

  – כי חשש אין הכבוד ענייןל כי לי והשיב

 

ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּת� ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכ� ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני -ֲאֶׁשר 'הַוּיֹאֶמר ֵאָלי  מ
  :ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי

 בעד יתברך מאתו שלוח ה' מלאך בא כי, מזה גדול כבוד לכם אין כן ואם מלאכו ישלח ה'

 ישלח ה' אלי אמר הנה כי. תחושו אל כן גם, מהיבז שטוף עבד סתם כי החשד דבר ועל. בתכם
 שאני ולא אתי אויב שהמלאך אמר כי, אלי טפל המלאך את עשה כי וראו וטעמו ,אתך מלאכו

 כן על כי, אני וצדיק כשר כי, העבדים כל כשאר איני כי על רק זה ואין, העיקר אני כי אתו אואב

 העבדים כצאת עמה אצא לא כי, אתה בדרך בלכתי אחשד לא איפה כן ואם. ממנו חשוב אני

 . זולתי

 

 ישלח הוא' כו ה' אומרו וזהו. בעצמו יתברך השם אם כי דרכי מצליח המלאך אין כי ,כיוון עוד
 להורות דרכיך בכל לשמרך רק המלאך אין כי, דרכך והצליח הנזכר ה' וגם, אתך מלאכו

ה'  לך יעשה שתים כי, להצליח אמר ולא'. וכו והצליח אומרו וזהו. אליהם כמאמרו חשיבותו
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 לא דרכי מצליח שהוא אחרי כי לומר' וכו ולקחת אמר כן ועל ',כו והצליח' כו ישלח הנזכר

 .מעצמי ללוקח אם כי מכם לתובע חסיאתי

 

 בטוח ווגיהז מציאות אך, עמו בואה על רק אדוניו עם הויכוח היה לא כי למו רמז דרכו פי ועל

 אינו זה כל עם אותה ליקח שבידי שעם אלי אמר זה כל ועם. אותה ולקח דרכו הצליח ה' כי היה

  – וזהו. מאלתו נקי אהיה בבחירתם יתנו לא שאם אם כי, ארץ דרך

 

  :לֹא ִיְּתנּו ָל� ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי-ִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם-ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ֶאל מא
 . יתנו לא ואם מאי, לך יתנו ולא יאמר מהראוי והנה '.וכו יתנו לא אם

 . מיותר הוא נקי והיית שנית אומרו וגם

 על לא אך לתת יאמרו אם בין כלל אותה תת לבלתי יחליטו אם בין כי להם לאמר כיוון עוד אך

 אז אומרו וזהו. אחרת להשיאו ויוכל מאלתו נקי הוא מאלה צד לכל, זולתו ידי על רק העבד ידי
 אם כי כלומר לך יתנו לא אם וגם. יועיל שלא עם בלבד בזה משפחתי אל תבא כי 'וכו תנקה

 יהיה שלא מאוד יקרה לא היא כי להורותם ,מאלתי נקי והיית בזה גם, חורין בן ציר לזולתך

 שיודו גם, בעצמו לו תתה בלתי שעל, אדוניו בעיני הוא יקר כי עצמו להחשיב וגם. בלתה אפשר

 .זולתה ישיאוהו, זולתו ידי על

 

ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי -ֶיְׁש�-ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ִאם 'הָהָעִין ָוֹאַמר -ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל מב
  :ֹהֵל� ָעֶליהָ 

 זוגו בת היא, לגדול קטנה שהיא גם איך עתה ראו לומר העין אל היום ואבא אמר החמישי ועל

 הנה כי הנפלאניסיון ה. ב. באתי והיום יצאתי שהיום 'וכו היום ואבא הלא כי. יתברך מאתו

 '.וכו אדוני אלוהי ה' ואומר
 

 בעצמו יתברך הוא אם לדעת אם כי היא זוגו בת אם לדעת היה לאניסיון ה כי לומר והתחכם

  '.וכו מצליח נא ישך אם וזהו. המצליחו הוא

 '.וכו דרכי אומרו וזהו, זולתו ידי על רק ווגיבז שיודו ולא ידו על תהיה ההצלחה אם שנית
 יתברך הוא היה, הולך אני תיייה אם אדוניו לו אמר כי למעלה שכתבנו מה רמז דרכו פי ועל

 אמר כן על. מלאכו ישלח ההולך אתה להיות אך'. וכו לקחני אשר ה' וזהו עצמו ידי על מצליחני

 למען זה וכל, בעצמו אברהם ולא עליה הולך אני אשר היות עם דרכי מצליח בעצמך ישך אם

 .בעיניהם נוייענ הגדיל

 

-ָנא ְמַעט-ֵעין ַהָּמִים ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהֹּיֵצאת ִלְׁשֹאב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני-ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל מג
  :ַמִים ִמַּכֵּד�
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 הוא. סיונויבנ כן אמר לא והוא לשאוב היוצאת אמר וגם. הנערה אמר ולא העלמה ואמר שינה

 כבודה הייתה כי, מים לשאוב סתהינ ולא מלכים בת הייתה כי אליעזר רבי פרקיב שאמרו מה

 ובנות להם אומר היה אם כן ועל. שכמה על וכדה ההיא בעת שיצאת היה ה'ומ, פנימה מלך בת

 שדרכן הבזויות המן לומר פה פתחון להן היה', וכו הנערה והיה מים לשאוב יוצאות העיר אנשי

 ולא, לצאת הנהוגות על רק שאל לא שהוא יאמרו ועוד. אדוניך לבן הראויה הייתה מים לשאוב

 האלה כדברים לו להשיב להם היה הוא ומקרה הזאת בפעם רק באלה סתהינ שלא זאת על

 עתה היוצאת בבית והצנועה הנעלמת כאומר העלמה והיה אמר כן על. סיונוינ מחמת ולא

 .תמיד לצאת הרגילות מן לא לשאוב

 

ִׁשְכָמּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוִּתְׁשָאב -ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכָּדּה ַעל-ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל מה
  :ָוֹאַמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא

 שלא מה שכמה על כדהב ושתצא. סיוןיהנ בכלל היה היציאה שגם יוצאת רבקה והנה וזהו

 .בדבר סתהינ

 מעט נא השקיני אליה אומר אשר אמר] מתחלה[ כי בלשונו שינהניסיון ה הצלחת גודל ולהורות
 מיד לב נדיבי אדם בני יש כי כיוון אך. הכד את ומניח נא השקיני אומר כך ואחר מכדך מים

 הארכתי הנה אמר, נותנים כך ואחר לבם מתאמץ שבראשונה ויש. נותנים דבר מאתם בשאול

 מתאמצת אם להתנדב לשוב שהות מקום לה לתת מכדך מים מעט נא השקיני לומר בדברים

 השקיני באמרי מיד כי דברי לגמור הספקתי לא כי נדיבה כך כל הייתה היא אך, בראשונה היא
 ואומר אומרו וזהו '.כו שתה אתה גם ותאמר מיהרה מיד', כו מים מעט לומר אכלה טרם נא

 '.וכו ותמהר נא השקיני אליה
 

 יקשו או גדולות מתנות למו ירבה עד ימאנו פן, הוא רב כי בעיניהם ערכה חן הראות ולבלתי

 ותרד שאומר בכתוב דקדקנו כאשר ,לקראתה המים עלו אשר הנס דבר הסתיר כן על. לשאול

 ותרד אמר עתה אך, כדה ותמלא המים עלו שאיבה בלי כי, ותשאב נאמר ולא ותמלא העינה
 לבל ,השקיני רק, שהיה כמעשה הגמיאיני לה שאמר אמר לא הזה הטעם מן .ותשאב העינה

 .גמליו את וגם להשקותו מגמיעה רב ויתור הוראת תשובתה תהיה

 

  :ְּגַמֶּלי� ַאְׁשֶקה ָוֵאְׁשְּת ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה-ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ְוַגם מו
 יחשדוהו בל. ותשקהו ידה על כדה ותורד נאמר ולמעלה ,ואשת מעליה כדה ותורד ואמרו

 .הארץ שעל בכד מעצמו ששתה אם כי, מידה לשתות שחשק

 

ּלֹו ִמְלָּכה ָוָאִׂשם -ָנחֹור ֲאֶׁשר ָיְלָדה-ְּבתּוֵאל ֶּבן-ִמי ַאְּת ַוּתֹאֶמר ַּבת-ָוֶאְׁשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַּבת מז
  :ָיֶדיהָ -ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל-ַעלַהֶּנֶזם 
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 כי להורות, היפך ופה, את מי בת שאל והצמידים הנזם תת שאחר אמר למעלה כי ,שינה וגם

 לא הזה הטעם ומן. אדוניו אחי בת הייתהש החיתון על אם כי מתנות לה נתן ההשקאה על לא

 .החיתון על רק, לה נותן לינה ששכר יראה פן, ללין לנו מקום אביך בית היש לה שאמר אמר

 

ֱא�ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחִני ְּבֶדֶר� ֱאֶמת ָלַקַחת  'ה-ָוֲאָבֵר� ֶאת 'להָוֶאֹּקד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה  מח
  :ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנֹו-ַּבת-ֶאת

 רק, אדוני ביתה'  נחני בדרך למעלה כמאמרו אמר לא 'וכו ואברך ה'ל ואשתחוה ואקוד ואמר

 .ה'ל ההודאה הייתה ודאותם ועל. בלקוחין מסופק היה לא כי .לבנו אדוני אחי בת את לקחת

 

ָיִמין -לֹא ַהִּגידּו ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל-ֲאֹדִני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם-ֶיְׁשֶכם ֹעִׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת-ְוַעָּתה ִאם מט
  :ְׂשמֹאל-אֹו ַעל

 הדבר מיחס הנני זה כל ועם'. וכו לקחת הנחני אשר, אני ולא הדבר עשה ה' כי הוראתי הנה

, הוא ה'מ כי שהוראתי ועתה לומר ועתה אומרו וזהו. אתם םייבחיר כי, ואמת חסדל מאתכם

 .עושים ישכם אם זה כל עם
 

. שנים שבע לבן את שעבד יעקב ענייןכ הנערה לאבי ומתן מוהר יקוו שלא להם רמז דרכו פי ועל

 תשובה שהיא הגדה כלומר, לי הגידו חנם חסד שהוא ואמת חסד עושים ישכם אם אם כי

 הבהרת תעמוד ותחתיה והודאה הגדה שתראה באופן ולא, הגדה עניין שהוא מפורשת

 .מה תחבולה

 

 אין הלא כי, אברהם בבן תחפצו שלא מלומר תבושו אל כלומר, לי ואמר חזר .לי הגידו לא ואם

 .לאברהם ולא אומרים אתם לי כי לי הגידו וזהו. בושה כאן אין ולכן, אני אם כי בפניכם אברהם

 

 :טֹוב-ָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי� ַרע אֹו 'מהַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו  נ
 כל רע ואם טוב אם אדם לפעולות תכריח לא כי, תאלוהי הידיעה דרוש על אצלנו כתוב הנה

 הלא יאמרו ובזה. יפה אצלנו כמפורש בלבד מחשבה אם כי ,יתברך מפיו יצא לא שהדבר עוד

 בלבד ידיעה הייתה אילו כי, הוא כן לא אך, ווגיבז נודה אם ואמת לחסד אלינו חסיישת אמרת

 .הדבר יצא מה' הנה אך, בחירתנו אל נשאר הדבר היה מפיו יצא ולא יתברך לפניו

 . בחירה להם אין ולכן, יתברך מפיו יצא הדבר כי הדברים כלל

 לדעת, הוא טוב או רע, טיבו מה החיתון זה ,טוב או רע לומר אפילו אליך דבר נוכל לא וזהו

 .עשותימה יבצר לא כי בחירתנו בטלה כי, אין אם נודה אם

 

 

  :'הֲאֹדֶני� ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר -ִרְבָקה ְלָפֶני� ַקח ָוֵל� ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן-ִהֵּנה נא
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  :לפנינו דברים שני הנה אמרו

 , לו שנמהרנה ווגיהז מציאות .א

 . חורין ובני גדולים אנשים או הוא אושיב מבלי ידך על שנשלחה .ב

 .ולך קח לפניך רבקה הנה כי לך מודים אנו, לאו או עמך לשלחה שהוא בבחירתנו שתלוי מה
 .לעכב נוכל ולא ,ה' דבר כאשר 'וכו אשה ותהי אם כי בידינו אינו ווגיהז מציאות ענייןמ אך

 
  :'להִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת נב

 להשיב בלבם כזאת נתן אשר יתברך אליו] אם[ כי, ובתואל ללבן טובה החזיק לבלתי דעת למדנו

 . יתברך אליו טובה להחזיק ראה דברים שני על והנה. לו

  .ווגיהז הודאות על ,אחד

 . כבודה לפי ואינו עבד היותו עם ידו על לשלחה שהודו, ולך קח אומרם על ,והשנית

 שני ועל, דבריהם את אמר הזוג מציאות ועל, אברהם עבד שמע כאשר אמר השנית זאת ועל

 . ה'ל ארצה וישתחו הדברים

 
  :ָעׂשֹור ַאַחר ֵּתֵל�ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו  נה

 לבן הנה אך '.וכו הנערה תשב ויאמרו בהם יחזרו ולך קח אומרו אחרי, נחשב זר כמו הלא

 ואת אותו הסעידו אחרי גם ומה, וצמידים נזם נתן מים מעט שעל ראה כי, בממון עיניו נתן

 טוב להוראת הפליגו כן ועל, המתחתנים כדרך הכלה לקרובי יפה מנה יתן אז, וגמליו אנשיו

  – עצתם הוביש הוא אך. להם יוותר למען ולך קח לפניך רבקה הנה באומרם לבם

 

  :ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה-ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי נג
 נתןש מה הוא בלבד ומגדנות אך, אישה בית עמה ישארו כי לרבקה ויתן וזהב כסף כלי ויוצא

 כעסם והטילו לו נהפכו אז, מחולם לאבל ונהפך שמרו לשקר כי בראותם אך. ולאמה לאחיה

 אחר אמרו לא וגם. בממון תוועו אשר את יתקן ולמען, להכעיסו 'וכו הנערה תשב באמור

 .עמך ולא כלומר תלך אחר אם כי תוליכה

 

  :ִהְצִליַח ַּדְרִּכי ַׁשְּלחּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני 'והְּתַאֲחרּו ֹאִתי -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל נו
 הוא כי, מכעיסים אתם ה'ל אם כי, מפחידים אתם אותי כי רוחכם על יעלה אל הוא השיב אז

 הצליח וה' אותי תאחרו אל אומרו וזהו, מנגדים אתם ואותו, ומצליחני עושה שאני מה העושה
 .לאדוני ואלכה שלחוני וזהו אדוני בגין עשו וגם .דרכי

 

  :ִּפיהָ -ַוּיֹאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת נז
 בלשון לה דברו שתמאן בלבה לשום וכדי'. וכו לנערה נקרא אמרו עצמם מעל האשם להסיר אז

  :תמיהה
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  :ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוּתֹאֶמר ֵאֵל�-ֲהֵתְלִכי ִעםַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליָה  נח
 שהוא הזה וגם. כבוד ואינו איש שהוא כלומר ,הזה האיש עם ואמרו. תלכי האם כלומר התלכי

 .אלך ותאמר זה כל ועם. וחשד כבוד העדר והוא עבד
 

  :ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵע� ֵאת ַׁשַער ׂשְנָאיוִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי -ס ַוְיָבֲרכּו ֶאת
 . מיותר הוא לה ויאמרו אומרו

  .אחותינו אומרו וכן
 . את ואומרו

  ',וכו זרעך וירש אומרו וכן

 נאמר כי, העקידה אחר יצחק בה נתברך כבר זו בברכה הלא, זו בברכה לה חידשו מה כי

 . שונאיו שער את זרעך רשייו לאברהם

 זרע רשייש מה בין, זרעך יהיה כה ענייןכ בוייבר בין, יצחק נתברך בזה כי ידעו המה הנה אך

 נשים שתי שנשא לאברהם קרה כאשר ליצחק יקרה פן שחששו אלא. אויביו שער את אברהם

 מוייויתק אחרת ישא יצחק אולי חששו כן, השנית בזרע ולא הברכות מויינתק האחת ובזרע

 וזהו, ממנו בזרעה יצחק ברכות מויישיתק רבקה את ברכו כן על. יצחק ברכות כל ממנו בזרעה

 אחותנו והוא. לו ולא לה כלומר לה ויאמרו. הוא ברוך כי יצחק את ולא כלומר רבקה את ויברכו
 את זרעך יירש והיא הייהשנ הברכה וכן, בוייהר על שהוא רבבה לאלפי. אחרת ולא היי את

 .אחרת זרע ולא שונאיו שער

 

ִרְבָקה -ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת-ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעלַוָּתָקם  סא
  :ַוֵּיַל�
 והוא ותרכבנה ונערותיה היא אם כי, האיש ידי על היה לא הגמל על להרכיבה אפילו כי אמר

, המלוות ותשובנה בדרך החזיקו וכאשר ,האיש אחרי ותלכנה וזהו. אחריו והן לפניהן הולך

  – ומיד, הליכה מציאות הלך אם כי, עמה לינה שום לן לא ,רבקה את העבד ויקח

 

  :ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב סב
 בשובו גם הארץ לו קפצה כי) קט שרה ייח ילקוט( ל"ז מאמרם והוא. בו ופגעו' וכו בא ויצחק

 .עמה חדייית שלא כדי

 

, יצחק בנישואי מטפל היה כי, הארץ קפצה לעבד כי להורות הנגב בארץ יושב והוא ואמר

 להוציא קטורה את להביא בא שהיה ליצחק אך. אמת זרע יעקב את ומרבקה ממנו ולהוציא

 שוביימה חוץ אם כי, בביתו ולא הנגב בארץ יושב והוא אם כי, הארץ קפצה לא, ההוא זרע
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 לחי מבאר בא אמר ולא, יתירה שהיא מבוא מלת אומרו שבייית ובזה. הנגב לארץ המתואר

 . כאליעזר מקפיצה ולא כהלכתה מביאה בא כלומר מבוא בא כיוון אך, רואי

 .מקפיצה אם כי, מבוא בא לא אליעזר אך .מבוא בא ויצחק הכתוב ושיעור

 

  :ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאיםַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח  סג
 גמלים והנה אם כי, בגמליו הבא הוא שמא אליעזר על לבו אל נתן לא, עיניו נשא כאשר כי אמר

 אברהם מעם אליעזר יצא אתמול הנה כי האמור מהטעם והוא, באים גמלים ראה כי והוא .באים

 כי לבן בבית לן ולא, ובחזרה בהליכה הארץ לו קפצה כי ידע שלא, האשה עם חזר היום ואיך

 . כמדובר ,מבוא בא והוא, קפיצות שתי יהיו שלעבד יצחק לב על עלה ולא. אחת לילה אם

 כבושה דרך תפסו ולא, בשדה באים גמלים והנה וירא בשדה לשוח יצא הנה כי שני טעם ועוד

 על אם כי, הם מי הגמלים על ההולכים אל לבו שת לא כן ועל, אברהם בית שם אשר לחברון

 .עצמן הגמלים

, הגמלים אל רק, היא אשתו כי ידע לא כי, הגמל שעל רבקה אל הביט שלא תנותוומענו יספר או

 .גמלים והנה וירא וזהו
 

  :ַהָּגָמלִיְצָחק ַוִּתֹּפל ֵמַעל -ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת-ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת סד
 הוא אולי וחששה, פניו שעל אלוהים צלם מזיו שנבעתה אפשר הגמל מעל עצמה שהפילה מה

 נשית ואם .יצחק את באומרו האת ריבה הלז הזיו ועל. כן לו יהיו אביו או ממנו חוץ מי כי יצחק

 וזהו, עמו הייתה ושכינה המרכבה הם הן האבות כי יהיה עיניה את באומרו האת ריבוי על לב

 שכן וכל, שכינה עמו שראתה) כח א רבה שמות( ל"רז שאמרו הילד את ותראהו ענייןכ האת

 .שעמו שכינה וזיו מחתנה בושה כי הגמל מעל ותפול ונבעתה, השכינה זיו שראתה רבקה

 

הּוא ֲאֹדִני ַוִּתַּקח ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵל� ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד -ָהֶעֶבד ִמי-ַוּתֹאֶמר ֶאל סה
  :ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס

 מעל עצמי שהפלתי תתמה אל לו לאמר והוא' וכו הלזה האיש מי באומרה אליו מאמרה וזהו

 . תמהתי כן ראיתי דברים שני הלא כי, אישי הוא כי לבי אל נתתי כאילו הגמל

, חשיבות לשון הוא איש כי הלזה האיש מי אומרו וזהו, נמרץ חשיבות שמורה פרצופו זיו האחד

 בו שנאמר כיוסף הדור שראתהו) יד ס רבה בראשית( ל"ז חכמינו שאמרו כמו הלזה אומר וכן

 . יוסף את ה' ויהי א"כד, עמו ה' שהיה כיוסף שכיוונו, הלזה

 בשדה בא לומר לו שהיה ,לקראתנו בשדה ההולך אומרה אל לב בשום והוא שני טעם ועוד

 . מיותר הוא בשדה אומרו וגם. לקראתנו

 ה'ומ בשדה לשוח יצא כי, בזה גם ל"ז שאמרו כמו אצלו בא יצחק של וגווז להיות כי הוא אך

 אומרו וזהו. אצלו בא זווגו היה כי, יצחק לעומת בשדה ויכנסו כבושה הדרך הגמלים יניחו יצא

 תמיהת זאת והן. לעומתו באים שהיו, באים אם כי עוברים אמר ולא .באים גמלים והנה וירא
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, דרך משולל השדה בתוך בשדה רק כבושה בדרך הולך שאינו בשדה ההולך באומרה רבקה

. לקראתנו היות נזדמן ואיך הדרך עזבנו ואנה, השדה בתוך הכניסנו מי כי לקראתנו הוא ואיך

 כלומר. הדבר נעשה בכוונה ושלא, חזו ומזלו ומזלי השמים מן כותייש אצלנו לו היות יורה זה אך

 .זה הוא אולי באמור עצמי הפלתי כן ועל

 

 אז. יגשו באחד אחד בכוונה ושלא, אצלו בא שזווגו הוא וכדברך ,אדוני הוא ואמר השיב אז

 .ותתכס הצעיף ותקח אז, באמת אם כי בעלמא ואומד השערה הייתה לא כי בראותה
 

 לפי כי להורות הכוונה ותהיה. ותמר רבקה, תאומים וילדו בצעיף נתכסו שנים) שם( מדרשוב

 וזה, ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך) קכח תהלים( ענייןכ, בבנים תפקד כן האשה צניעות רוב

 שהיה ואחר. שנים שנים ללדת ונפקדו, יתר ועטוף כסוי שהוא בצעיף נתכסו שנים כי בזה יורה

 ללמד נהוהכו שעיקר ויתכן. ביותר צניעותן על השמים מן בעצם אם כי, הוא מקרה לא, בשתים

 תאומים ולדתה בצעיף הכסות היקש, הגון בלתי יראה תמר ענייןש עם כי, מרבקה לתמר

 .במקומו כמפורש, יהודה מזולת להכסות צניעות דרך היה שם גם כי, שווי יורה כרבקה

 

  :ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל סו
 כל את לו ספר כן על, בדרכים איש עבד ביד מאד עד יפה אשה בא אל נוקפו לבו יהי לבל

 כלומר, הדרך הצלחת ופרטי, פיו במענה ענהו ה'ו, בנסיונו ה' ענהו איך ,עשה אשר הדברים

 .לשקרי ניסא ה"קב עביד לא צדקו מרוב לא שאם

 

 לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבָה -ִרְבָקה ַוְּתִהי-ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת סז
 :ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו

 ד"למ במקום היא תיבה שבסוף א"ה כי, מיותרת תיבה שבראש א"ה האהלה אומרו הנה

 . בראשה

  .רבקה את ויקח אלא לומר לו היה ולא, האהלה שהביאה לנו יגיד למה ועוד
 . יאהבנה שלא לב על היעלה, ויאהבה אומרו ועוד

 . פה ענינו מה ',וכו יצחק וינחם אומרו ועוד

 

  :)טו ס( שונםלה וז רבה בראשית במדרש והנה

 וכיון, אהלה פתח על קשור ענן היה קיימת שרה שהייתה הימים כל 'וכו יצחק ויביאה

 קיימת שרה שהייתה ימים כל. ענן אותו חזר רבקה שבאת וכיון, פסקה שרה שמתה

 רבקה שבאת וכיון, רוחה אותה פסקה שרה שמתה וכיון, לרוחה פתוחות דלתות היו

, בעיסה משתלחת ברכה הייתה קיימת שרה שהייתה ימים כל. הרווחה אותה חזרה
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 קיימת שרה שהייתה ימים כל. חזרה רבקה שבאת כיון, ברכה אותה פסקה שמתה וכיון

 .כ"ע הנר אותו פסק שמתה וכיון, שבת ליל עד שבת מליל דלוק נר היה

 

 . ולרבקה לשרה חדויישנת הללו דברים ארבעה עניין מה לב לשים וראוי

 ואחריהם, ושרה אברהם תקנו וחוה אדם שקלקלו מה כי) א כג לעיל( במקומו כתבנו הנה אך

 הגלגול פי על כותייש להן יש לןוכ האבות כי) ויחי פרשת( הזוהר ספרל גם ומה. ורבקה יצחק

 שקלקלה מה על והנה. והאבות אדם בקבורה שם חדויינת כי אחשוב כן ועל. שם כמפורש עמו

  .הנר הדלקת ,חלה ,נדה, מצוות שלש לתיקון לאשה ניתן, חוה
 

 כי השלשה קלקלה וחוה .וחומר ונפש ורוח נשמה דברים מארבעה מורכב האדם הן כי והוא

, ןובעו נפגמת אינה העליונה הנשמה כי האמת חכמי דעת היא הלא כי, קלקלה לא הנשמה את

 שלשתן ואת. הנותרים השלשה בחטא יופגמו אך. מעליו תסתלק בו היא אשר יחטא טרם כי

 . האדם את בהחטיאה חוה קלקלה

 

  .חלה במצוות תתקן כן על, והפסדו ומיתתו החומר עכירות הסבה חוה והנה
 . הנפש הוא הדם כי נדה במצוות תתקן אותה שקלקלה הנפש ועל

  .שבת בנר תתקן אורו כבתה והיא יותר המאירה הרוח וכנגד
, ועולה מסתלקת היא לחטוא אדם בבא כי, האמת חכמי כדעת בעוון נפגמת אינה הנשמה אך

 .האדם על שבה היא ובתיקונן, השלש רק תתקן הוצרך לא כן על, פגם בידה ידבק ולא

 

 חלקיה ארבעת בכל שבחה לספר המאמר בעל כשבא השלש אם כי היו לא לתקן שהוצרך מה

 ומה'. כו קשור ענן לה שהיה ואמר, החל העליונה הנשמה היא ובגדולה. ארבעתן את הזכיר

 האהל על אחת, קדושה השראת על המורים השנים כי הוא, הסדר על במאמר הובאו שלא

, םייפרט דברים בשני ברכה הייתהש ונר עיסה וברכת. יחד אותן סמך, האהל תוך והשנית

 . הם גם יחד סמכם, לעין ברכותם ונכרים, שבת ערב ועיקרן

, אותו פסק אמר אברהם בכבוד נגוע ולבלתי. במותה שפסקה אמר היה זכותם שעל ולהורות

 בזכות יבצר שלא גם כי לומר. הנר אותו, ברכה אותה אמר וכן, רווחה אותה פסקה אמר וכן

, הייבח שהיה המציאות אותו הוא שפסק ומה. שרה בימי כאשר כך כל היה לא אך, אברהם

 .שרה בימי כאשר' כו רוחה אותה ענן אותו היא וכשחזרה

 

 עניין הכתוב אל נבוא האלה הדברים פי על והנה
 בת הייתהש גם ומה, אליו ראויה והיא אמו מקום תמלא אם רבקה את לנסות יצחק רצה כי

, אמו מדות לה יהיו אם לנסות האהלה יצחק ויביאה כן על, תמימה עולה והוא כומרים ואחות

 כאילו היה כי, אמו שרה והנה וירא, אמו באהל הכניסה כן על. לאמו שהיו הסימנים בה יראו אם
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 א"ה כי לאהל כאומר שהוא, אהלה לומר לו היה כי יתירה א"בה ןיכוו אפשר וזה. אמו שרה היא

 האהל תוך היא בהיותה כי לרמז, יתירה ראשונה א"ה נמצאת בראשה ד"למ במקום תיבה בסוף

 אותה ויקח אז כן כי ובראותו. במאמר הנאמרים דברים וארבעה היא, דברים חמשה באהל היו

 .הנישואין שהוא

 

 יספיק רבקה צדקות שבמיעוט גרם אמו זכות גודל כי אמר כי אמו אחרי בעצם ניחם לא עדייןו

. גדותיו כל על ימלא מעט שבתוספות להמלאות הקרובה דהימ ענייןכ, היה שכבר מה להחזיר

 אחר כן על. שם מציאותו נשאר אם כי לגמרי יעקר לא המסתלק קדושה איכות שכל גם ומה

 שעם, אליו נאותה לאשה לו היא כי וירא ,ומעשיה בצניעותה הסתכל, ונשאה אותה שלקח

 כן שאין מה 'וכו וינחם ויאהבה אז ,לאשה לו להיות אליו נערכת היא תמימה עולה היותו

 .להימתח

 
  הכ פרק

  :ָחי ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים-ַחֵּיי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר-ְוֵאֶּלה ְיֵמי ְׁשֵני ז
 . זולתו צדיק בשום נאמר שלא מה ,חי אשר אומרו טעם

 רעה לתרבות יוצא עשו את יראה שלא על כי) טז סג רבה בראשית( ל"ז שאמרו במה אפשר

 . מהם חי אשר אם כי ,וייח כל היו שלא כלומר חי אשר אומרו וזהו, זמנו קודם שנים חמש מת
 

 ולמאן בוראו את אברהם הכיר שנים שלש בן דאמר למאן, גר היה אברהם כי על אפשר או

 ימי לו יחשבו שלא אפשר היה והנה), ד סד רבה בראשית( שנה ושמונה ארבעים בן דאמר

  הצדיק נקרא חי כי והוא. הוא כן לא כי אמר כן על. בוראו את הכיר מאז רק ולדויוה מאז צדקות

 בני עלמא כולי וכי, חי איש בן יהוידע בן ובניהו מפסוק) א יח ברכות( ל"ז שאמרו כמו

 . חי נקרא שהצדיק ,צדיק שהיה אלא ?נינהו מתים

 ,וחמש[שבעים]  מאה, חי אלו שנים בכל שיקרא ,אברהם חיי שני ימי אלה יאמר זה דרך ועל

 .ולדויוה מיום שכולל

 

  :ַעָּמיו-ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע ַוֵּיָאֶסף ֶאל ח
 שהלך זו הודעה יוסיף ומה יתן מה ימים שבע הוא ואם, מובן בלתי דבר הוא שבע אומרו הנה

 . ימים שבע

  :)ג סב( ל"וז רבה בראשיתב ל"רז אמרו והנה

 ומראה, אולב לעתיד להם מתוקן צדיקים של שכרן מתן כל' וכו לבושה והדר עוז כתיב

 לעתיד להם ליתן עתיד שהוא שכרם מתן הזה בעולם שהם עד הוא ברוך הקדוש להם

 . ישנים והם שבעה ונפשם, לבוא

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 305       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 להן והראה האורחים את וזימן ,המלך אותה שעשה לסעודה משל :אליעזר רבי אמר

 להם מראה הוא ברוך הקדוש כך. להן וישנו נפשן ושבעה ושותין אוכלין שהן מה

 ,לבוא לעתיד להם ליתן עתיד שהוא מה ,שכרן מתן הזה בעולם שהם עד לצדיקים

 של סילוקן בשעת הוי. ואשקוט שכבתי עתה כי שנאמר, ישנים והם שבעה ונפשם

 . שכרן מתן להם מראה הוא ברוך הקדוש צדיקים

 ?דמאן אלין :להון אמר, דכיא דאפרסמונה נהרי עשר תלת ליה חזו ,אבהו רבי דמך כד

 אכן ,כליתי כחי והבל לתהו ,יגעתי לריק אמרתי ואני" ,דאבהו אלין :אמר .דידך אמרו

 . " ה' את משפטי

 מתן לו הראו אשר טוב מרוב נפשו ששבעה שהוא ,ושבע זקן פסוק לבאר כוונו ספק אין והנה

 .שכרו

 

 המתעוררים והם, בו כיוצא הצדיקים מחיצת אל הולך צדיק כל כי יהיה עמיו אל ויאסף ואומרו

 לו ינכו עד במחיצתו יכניסוהו ולא חטא אשר וןוע קצת להן שיש צדיקים יש והנה. פניו להקביל

. מחיצתו שהיא בו כיוצא צדיקים במחיצות עמיו אל יאסף כך ואחר הנפש על חטא אשר כל

 טהור כי תחילה וליטהר לנכות דבר לו היה לא כי, עמיו על נאסף כשמת מיד אברהם כי אמר

 .לגמרי היה

 

  :ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי-ִיְצָחק ְּבנֹו ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם-ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת יא
 ביד הברכות יתברך הוא שמסר שאמרו ויש. אבלים ברכת שברכו) א יד סוטה( ל"רז אמרו

: וזהו. יתברך הוא ברכו אברהם כשמת לכן, ישמעאל את גם לברך יצטרך פן ברכו ולא ,אברהם

  '.וכו ויברך אברהם מות אחרי ויהי

 

 ,אביו את הקובר דרך הנה כי יאמר אך, מיותרת שהיא בנו מלת אל לב בשום יאמר זה דרך ועל

 יהיה יתברך הוא כי, ה'ל הוא בן הלא כי פחד אין צדיק כשהוא אך, מעליו צלו סר כי על להצטער

 יצחק צער על הכתוב מאמר יהיה וזה. שלמה על יתברך וכמאמרו, לבן יתברך לו והוא לאב לו

 של בנו יצחק את אלוהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי כי מזה יבצר לא כי ,אביו סילוק על

 ברכו ולכן. לעד םייק אביך ואני, אתה לי בן הלא מת אברהם אם לו באומרו, הנזכר אלוהיםה

 אשר רואי לחי באר לו למושב ויבחר, ביותר יתברך בו דבק כן יצחק ובראות. לבו את לחזק

 .לשכינה מוכן מקום והוא אלוהיםה לו נגלה שם

 

 

 תולדות פרשת
 [תולדות יצחק בן אברהם]

  :ִיְצָחק-ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת-ֶּבןְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק  יט

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 306       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן -ִרְבָקה ַּבת-ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת-ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן כ
  :ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה

  :ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו 'הא ַוֵּיָעֶתר לֹו ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהו 'להַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק  כא
  :'ה-ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל� ִלְדרׁש ֶאת-ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם כב

 

 בא מה כי ,אברהם בן אומרו אל לב לשים ראוי הנה'. וכו אברהם בן יצחק תולדות ואלה

  ?ללמדנו

 , מיותר שהוא יצחק את הוליד אברהם אומרו הכתוב פשט על קשה ועוד

 .תורויי ארוכת להעלות מספיק אין הנזכר במאמר תירצו שקצת וגם

 

  ל:"רז אמרו והנה

 דומה יצחק של פניו קלסתר צר .שרה נתעברה מאבימלך אומרים הדור לצני שהיו

 .)א תולדות תנחומא(. כ"ע .יצחק את הוליד אברהם אומרים הכל והיו ,לאברהם

 

 ששים בן יצחק היות אחר ,ההוא הדור מלב זו תועה יתברך הוא להסיר נחשב זר כמו והלא

 .שנולד בזמן ולא פה זה יתברך הודיענו למה, יצחק שנולד מעת היה ואם, שנה

 גדול כי מלתם לאל וישימו הדור לצני לקול העם המון יאמינו לא הלידה בעת כי יהיה אמנם

 ,מהגר כישמעאל חהפְ מִש  ולא מרבקה ויעש נולד כי בראות עתה אך, הכל בעיני ושרה אברהם

 ונולד שרה נתעברה מאבימלך כי קיאם אל לשוב הדור לצני כח יחליפו לכן, הצדקת מאשתו רק

 היות הוראת סיפרה ,יצחק תולדות לספר התורה אובב כן ועל. עשו ממנו יצא כן ועל יצחק

 . ל"רז לדרך הוא זה. יצחק את הוליד אברהםש

 .מקרא של פשוטו לפי להשיב צריך עדייןו

 

 אחר הלידה בעת ולא הנישואין בעת לאומרו ראוי היה זה כל הנה כי 'וכו יצחק ויהי אומרו ועוד

 . שנה עשרים

 . רבקה את בקחתו היה שנים כמה בן לדעת בצע מה וגם
 נאמר הכל כי גם ומה, לאומרו צורך אין ארם מפדןו הארמי בתואל בת הייתהש הודיעו וגם

 . למעלה

 . מיותרת לו מלת כי לאשה לו אומרו ועוד

 בזוית זה שהיו דחקו) ה סג רבה בראשית( ל"רז כי אשתו לנכח מהו 'וכו ויעתר אומרו ועוד

 '. וכו וזו זו

 . אשתו הייתה רבקה כי ידע לא מי אשתו רבקה ותהר אומרו ועוד

 אומרו אך, נפקותא להוציא הוא כן אם אומרו טבע כי אנכי זה למה] כן אם[ ותאמר אומרו ועוד

 .נפקותא ולא תלונה היא' וכו למה
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 . אדום הוא עשו הוליד ,ליצחק היה זה מה באמור אנוש לבב יתחמץ לבל הנה אמנם

 :ל"ז שאמרו כמו כעתר הרבה תפלות הוצרכו כי שנית ועוד

  ) קי תולדות שמעוני ילקוט( .תפלה הרבות עד הולדתו מנעילה יצחק חטא ומה

 

 לבן אחות הארמי בתואל בת היא אשר, חוסהיי עתה להזכיר הקדושה תורתנו כוונה כן על
. להתפלל הרבו עד מיצחק ולהבנות להתעבר זוכה הייתה לא ,בתואל בת להיותה כי ,הארמי

 .האם לאחי דומה עשו יצא לבן אחות ולהיותה

 

 בל ומפתי שוגה מאיש פה פתחון להסיר הקדימה, זה עניין הקדושה תורתנו גלות טרם והנה

 צלמים עובד אביו אבי תרח הלא צדיק אביו כי גם כי, לו אלה לשני קרוב יצחק גם הלא יאמר

 שאם באופן, ישמעאל הוא אחיו וגם, הוא גם יחשב ליצחק וכאב כבנים הם הרי בנים ובני היה

 אלה אמר דבר כל קודם כן על. ישמעאל ואחי תרח כבן הוא גם ,לבן ואחות בתואל בת היא
 ואחי תרח לבן יצחק את התולדות מחמת חסיית נא אל לומר ,אברהם בן יצחק תולדות

 עד כי, היה כלא ותרח, כנודע העולם מתחיל מאברהם כי ,אברהם בן רק אינו הנה כי, ישמעאל

 הלא כי, ישמעאל לאחי לא וגם .המרגליות ימצא עד בכברה החול שכובר כמו הוא אברהם

 לך יקרא ביצחק כי הכתוב כמאמר ,ישמעאל את ולא יצחק את כמוליד רק יחשב לא אברהם

 התולדות עניין אין איפוא כן ואם, ישמעאל את ולא כלומר ,יצחק את הוליד אברהם וזהו. זרע

 .האם ממשפחת אם כי

 

 בלתי אשה הנושא והנה. פגם לו שתגרום רשעים בת יצחק לקח למה איפוא כן אם נאמר ולבל

  :סבות משתי מאחד יקרה הלא, לו הגונה

 לתת הבחורים יעשו כן כי משפחתה אל לבו שת לא בנערותו כי, ורך נער, מעם בחור להיותו או

 . ואחיה באביה ולא ביופי עיניהם

 ממרחקי ולבקש לטורח עליו ויהי, הימנה טובה מצא לא ועירו במקומו כי והיא ,אחרת בהילס או

 . ארץ

 .בזה היו לא אלה שתי הנה כי אמר כן על

  – הנה כי האחד

ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן -ִרְבָקה ַּבת-ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת-ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן כ
  :ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה

 . הארמי בתואל בת את בקחתו ורך נער ולא ,היה לבינה ארבעים בן גדול כי

 כי, לו המזדמנת נשא ממרחק לבקש עצמו הטריח לבלתי לא כי אינה השנית בהיהס גם

 לקחת ארץ במרחקי ארם פדן עד וישלח עירו בנות וכל וממרא אשכול ענר בנות הניח אדרבה

, לאשה לו אמר לזה, לקחה למה איפוא כן ואם .ארם מפדן אומרו וזהו, לבן אחות בתואל בת
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 בין כשושנה הייתה כי, כמוהו צדקת זוגו בת תהייבר לתימתח לאשה לו הייתה זאת כי כאומר

 .החוחים

 

  :ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו 'הְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו  'להַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק  כא
, ואמר ,לבן אחות ומהיותה בתואל בת מהיותה המתרגשות הרעות פירש זאת הקדמתו ואחר

 הייתהו. להיתפ בוייר שהוא להעתיר הוצרך כן על כי ',וכו יצחק ויעתר בתואל בת אומרו על

 מקבילה היא כי, אשתו היותה נוכחיות בחינות וירא ה' שישקיף לומר ,אשתו לנוכח להיהתפ

, מולדתה על מצדה הוא ,עקרה היא אם כי .אביה אל ולא, היא זוגו בת כי, נפשה באיכות אליו

 .אליו הביט כי, ה' לו ויעתר היא עקרה כי אומרו וזהו

 .בתו להיותה בתואל מפאת כוביע לה היות עם, אשתו היותה על - רבקה ותהר

 

  :'ה-ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל� ִלְדרׁש ֶאת-ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם כב
  '.וכו ותאמר' וכו הבנים ויתרוצצו, אמר לבן אחות] ה[היות ועל

  :ל"רז אמרו) א פב( יומא במסכת הנה כי והוא

 דעתה ונחת ,הוא הכפורים דיום באזנה לה ולחשו הכפורים ביום דהריחה איתתא ההיא

 לא אחריתא ואתתא, ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה וקרו .יוחנן רבי מיניה ונפק

 . נגרש כים והרשעים עליה וקרו ,פרי אוצר שבתי מינה ונפק ,דעתה שבאייאת

 כי, רוצץ היה לא לבדו יעקב היה אם והנה. העובר רשעת הוראת בבטן עובר הרעשת כי הנה

 לה נמשך וזה, הוא גם לנגדו מוכרח היה אליו יהנגד רואה יעקב שהיה ועל, עמו עשו בהיות אם

 בלתי העובר שאולי רק זה אין הנה אמרה, תצווצרהתה בראותה כן ועל ,לבן אחות] ה[מהיות

 עצמי מצד אנכי הועלתי מה כי ,אנכי זה למה כן ואם, לבן אחות היותי על רק זה ואין, כשר

 .בכתובים האפשרי האחד הדרך זהו הנה. אחי נזק גרמת לתקן מספקת איני אם צדקת שאני

 

 

 עשו צאת היה זה מה באמור באמת אנוש לבב יתחמץ הלא כי והוא. הכתובים ביאור אל ונבוא

 הדברים כל שנתרגשו תאומים היו למה וגם, נשאה למה קרוביה נגעי על ואם, ורבקה מיצחק

 על מוסיף הנה לומר יצחק תולדות ואלה תורה אמרה כן ועל. למעלה הנאמרים הקשים

 בתולדות כן, אברהם שהטיל זוהמא בחינת שהוא הנזכר ישמעאל תולדות הנזכר הראשונים

 לאביו דומה כלומר .אברהם בן אם כי לגמרי לא אך באחד שהוא זוהמא בחינת עדיין יש יצחק

 יצחק כן, זוהמא בעכירת מעורבת יצחק טיפת צאת לבלתי ורשע צדיק הוליד אביו כאשר כי

 .הוא תולדתו שבכלל וגם. זוהמא עכירת כל משולל יעקב יצא למען ורשע תם הוליד

 האמה בן ולא הגבירה בן היותו על זרע בעשו ליצחק יקרא רוחך על יעלה אל זה כל עם

 הוא לאברהם אותו מדמה שאני מה בכלל כי לומר ,יצחק את הוליד אברהם הלא כי, כישמעאל

 ביצחק כי א"כד ישמעאל את ולא יצחק את רק בניו שני את למוליד יחשב לא אברהם כאשר כי

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 309       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 מסדרי כן על כי, יעקב את שהוא אחד למוליד רק יחשוב לא כי ביצחק הדבר כן, זרע לך יקרא

 וכמו יעקב לזרע אמרו ולא תזכור לזרעו היום יצחק ועקידת אמרו כרוןיהז ביום לתנויתפ

 . ד"בס יצחק אבי אלוהיו אברהם אבי אלוהי על) י לב בראשית( שכתבתי

 

 אמר לזה, הזוהמא בה להטיל כהגר שפחה יצחק לקח לא למה איפוא כן אם איש יאמר ואם

 יאות לא כן ועל רבקה את בקחתו בעקידה שנתקדש אחר שהוא, שנה ארבעים בן יצחק ויהיה

 . לזולתה לו

 היו בחינות שתי כי דע אמר לזה, ממנה זה יצא איך לדוכתא קושיא הדרא כן אם תאמר ושמא

  :בה

 הרשע לבן ואחות רשעים מקומה שאנשי ארם מפדןו רשע שאביה בתואל בת שהיותה אחת

 עצמה מפאת אך, ברחמה זה את לקבל בחינה ממנה יבצר לא כן ועל, הזוהמא מתוך יצאת כי

 לו ומיוחדת המזומנת היא כי לאשה לו אומרו וזהו. יצחק של זוגו בת גמורה צדקת הייתה
  :בחינות שתי בה נמצאו ,לאשה

 , עשו את לקבל ראויה מולדתה מצד

 .יעקב את לקבל ובעלה עצמה ומפאת

 

 

 היה המדרש בית בפתח בעברה כי) ו סג רבה בראשית( ל"רז אמרו '.וכו הבנים ויתרוצצו

 זה את להרוג מבקש זה אמרו וכן. רץ עשו היה זרה עבודה בפתח ובעברה, לצאת רץ יעקב

 התפעל לשון ומאומרו, האחד גזרו ריצה לשון מאומרו, כאחד בלשון אמת הדברים ושני'. כו

 . הטומאה אל וזה הקדושה אל זה ,נפרדו מאז כי, שכתבנו כמו ענייןוה. השנית למדו

 

ָלּה ְׁשֵני (ֹגיִים) [גֹוִים] ְּבִבְטֵנ� ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי� ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב  'הַוּיֹאֶמר  כג
  :ַיֲעֹבד ָצִעיר

 . כפול קושי והוא ,שונות במלות עניין כפל יראה הנה

  '.וכו יאמץ מלאם ולאם לה לאמר צערה תיקון אל צורך מה וגם

 

 הוא הלא ,זרה עבודה בפתח בעוברך וכן ,המדרש בית בפתח רץ אחד שתרגישי מה יאמר אך

 ומה. כמדובר הבחינות שתי אל הכנה בו כי בבטנך וזה. אמונות שתי הם בבטנך גוים שני כי

 להרוג מבקש וזה זה את להרוג מבקש שזה, זה עם זה שמתחבטים ומלחמה קרב שתרגישי

 להלחם המלכים ודרך מלכות אלא לאם אין כי, יותומלכ שני הם לאומים ושני כי הוא זה את

 כי ,יפרדו ממעיך הלא כי העולם ירולאו צאתם טרם המלחמה היות תתמהי ואל. זה עם זה

 בחינות כל שאב כי, אמו נדות דם שאב השני זה כי, להם בא םיהמעי מן והנגדיות הפירוד
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 פירוד להם יש מאז כן ועל, הן שם נגדיות מבחינות נפשותם כי ,חברו הפך ,םישבמעי הזוהמא

 . עולם ואיבת

 

  :סבות משתי תלאח מתקוטטים בלתי מלכים שני יש לפעמים כי ומפני

 , וטובו כבודו ויקל ינוצח פן ירא אחד שכל או

 . ממנו ונכבד הגדול על מלהתקומם ובוש ערכו מכיר משניהם שהקטן שנית

 ולא היראה מפני לא חברו נגד מלחמה מלערוך ישקוטו לא האלה המלכים שני הנה אמר כן על

 הוא השני את שמכניע ממה האחד המלכות כי ,יאמץ מלאם ולאם הלא כי, הכבוד מפני

 לב ישית ולא חברו את יפיל עד אחד שום ישקוט לא כן ואם. קם זה נופל כשזה כי ומצותהתא

, חברו עם בהלחם לא אם מלכות אדר לו אין כי יען, מלחמה ידי על ומלכותו כבודו קלות אל

 וזהו .ישראל ארץ של מחורבנה אלא צור] ה[נתמלא לא -' החרבה אמלאה' על ל"ז כמאמרם

 . שיאמץ מה הוא השני מהלאם האחד הלאם כי יאמץ מלאם ולאם

 כי, כבוד חילוק מחמת השקט האלה במלכים אין לומר ,צעיר יעבוד ורב אמר השני הדבר ועל

 וגם. גודלו מפני בדבר יודה לא וזה, הקדוש שהוא צעירה את יעבוד עשו הוא רב כי הוא הראוי

 .כבוד חלוק מפאת שלום ביניהם שאין באופן קדושתו מפני לרב כבוד יחלוק לא הצעיר

 

  :ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה כד
  :ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשוַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני  כה

 

 ויהי אומר הוא ובתמר ,ימיה וימלאו אומר הוא כאן) יד פה רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה

 . ילדה ימים ושלשה חדשים לששה כי ימיה מלאו לא שבתמר אלא, לדתה בעת

 

 

  :ְּבִבְטָנּהַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם  כד
 שילדה בתמר כאשר יתברך עשה ולא ללדת ימיה וימלאו למה תדע אמר כי העניין אל ונבוא

 במלאת כי נמצא כן ידי שעל כדי הוא הלא, רבקה בצער ממעט והיה ימים ושלשה חדשים לששה

 .בהפכה וזה הזוהמא בקליטת זה בבחינתו אחד כל שלמים שנמצאו ,תומים והנה הימים

 

  :ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו כה
ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת -ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב ְוִיְצָחק ֶּבן-ְוַאֲחֵרי כו

  :ֹאָתם
  :ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם יֵׁשב ֹאָהִליםַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים  כז
  :ַיֲעֹקב-ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת-ֵעָׂשו ִּכי-ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת כח
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 . יקריע בלתי דבר שהוא ,יעקב שמו יקרא עשו בעקב אוחזו שעל נחשב זר כמו הנה

 . זה עניין לנו תספר למה פלאיי התורה על וגם

  '.וכו שנה ששים בן ויצחק אומרו לזה יתקשר ואיך

 . להודיענו בא מה וגם

 

 ) כה רמז תולדות פרשת ילקוט( ל"רז אמרו הנה אך

 בעקב אוחזת וידו לו כתב ?אחרינו המלכות תופס מי גמליאל רבן את אחד הגמון שאל
  .עשו

 

 הכתוב בא כי הוא אך. עבר לשון עקב ולא יעקב אומרו אל לב בשום והוא .העניין אל אונב ובזה

 . למעלה הכתוב מעין והוא. יעקב ולא ראשון עשו ולדיוה אל טעם טוב לתת

 על כתבנו כאשר, הקודם הוא כן על הבא העולם אל הכנה הוא הזה שהעולם למה כי ענייןוה

 העולם אור שהוא בקר כך ואחר הזה העולם אל רמז להיותו קודם ערב כי, בקר ויהי ערב ויהי

 . הבא

  :ל"רז שאמרו וכמו, הבא לעולם ויעקב הזה בעולם חלקו עשו הנה זה דרך ועל

 מאיכותה כי זרה עבודה לפתח רץ היה כן ועל הזה העולם נטל עשו, הבטן מן שחלקום

 . הבא העולם ויעקב .היה

 מאמר וזה. יעקב יטול כך ואחר ראשונה חלקו נוטל עשו כי :םייבענ יעקב בני נחמת זאת כן ועל

 במה נרמז הוא הלא, בכור ויהיה הקדוש הוא כי ראשון היה ולא ,אחיו יצא כן ואחרי הכתוב

 שהוא ראשונה הנוטל עשו של טובו וסוף בעקב הוא וטובו חלקו כי עשו בעקב אוחזת ידוש

 כי שיעקב העתיד על הוא, עשו עקב שנוטל שזה לומר, יעקב שמו ויקרא כן ועל. הזה בעולם

 . עשו בעקבות באחרונה טובו יאחר

 

 שם קרא לא למה ליעקב שם קרא כאשר וגם ,זה כל מעתה ליצחק הגיד מי תאמר ושמא

 ?לעשו

 מתוספת שדעתו הזקנה ימי ובאו השכלתו במיטב שהוא ',וכו שנה ששים בן ויצחק אמר לזה

 וקרא האמת הכיר מעתה כן על, לרשע צדיק בין להבחין הקדש רוח ממנו יבצר שלא באופן עליו

 הביאור נרחיב כאשר וזה. הבא העולם וזה הזה העולם חלקו זה כי וידע. לרשע ולא לצדיק שם

 .מיצחק האמת נעלם לא כי, בברכות ד"בס לפנים

 

 [מכירת הבכורה]
  :ָּתם יֵׁשב ֹאָהִליםַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיׁש  כז
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 ולא, הבריות את ומלסטם אנשים נשי צד 'וכו איש ציד יודע איש עשו ויהיה הנערים ויגדלו

 מתנהג היה אהלים יושב להיותו רק ,חריפות מהעדר ולא, תם איש אם כי יעקב חלק כאלה

 .התורה פי על בתמימות

 

 - למה איפא כן ואם

  :ַיֲעֹקב-ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת-ִּכיֵעָׂשו -ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת כח
 מלב להסיר כן על, שדה איש ועשו אהלים יושב יעקב כל לעין בהיות עשו את יצחק ויאהב

 שהיא, בפיו ציד כי הוא הלא, היה למה תדע אמר, אוהבו היה לבו שבכל יצחק על החושבים

  .היה רע כי הטוב אהבת לא ,בעלמא המועיל אהבת

 יצחק של שכלו מרום יד הגיע לא יתכן ואיך ,יעקב את אוהבת ורבקה הלא כי היא שכן תדע

 הטוב יעקב את אהב יצחק שגם אם כי זה אין אומר הוי אך. רבקה שכל יד שהגיע מקום עד

 והוא. קל דבר שהוא בעלמא המועיל לאהבת רק היה לא עשו את אהבתו אך, טוב שהוא במה

 .ד"בס לפנים שיתבאר כמו הנכון הדרך

 

  :ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף-ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן כט
  :ְׁשמֹו ֱאדֹום-ֵּכן ָקָרא-ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל-ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ל
 

. עדשים ונזיד' וכו נתן ויעקב יפרש כך ואחר יסתום ולא עדשים יעקב ויזד יאמר היה מהראוי

 . פעמים שני האדום האדום אומרו וגם

 פעמים יתש אמר שניהם ועל ,אחר דבר של ואחד עדשים של אחד :היו תבשילין שני כי יהיה אך

 אומץ שמוסיף ,משניהם אדום היותר בדבר רצה ,ףיעי עשו ולהיות .נזיד יעקב ויזד באומרו נזיד

  – אומרו וזהו, דם נעשה יותר כי

 ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי -ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ל
  :ְׁשמֹו ֱאדֹום-ֵּכן ָקָרא-ַעל

 עיף כי עדשים של על והראה הזה שהוא יותר האדום שהוא ,האדום האדום מן נא הלעיטני
  .אנכי

 כן על לומר ',וכו קרא כן על אמר לזה, העדשים מן אמר ולא אדום קראו למה תאמר ושמא
 .בשמו קראו ולא אדום נזיד של שמו קרא לאכול להוט ונבהל ףיעי שהיה

 

  :ְּבֹכָרְת� ִלי-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת לא
 ונפסלת הנפש את הרגת היום הנה יאמר ובזה. לעבודה בכהונה לשמש אז הייתה הבכורה הנה

 כהיום למכור בדעתך גמור ואמר .בתשובה יתקן עד הנפש את שהרג מכהן כנודע ,מעבודה

 באומרו הזה דרך ועל. הבאים בימים תתקן אם בבחינת ולא, לך מועלת הבכורה שאין הזה

 .כיום לי השבעה

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 313       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

  :ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵל� ָלמּות ְוָלָּמה לב
  ?למות הולך היה ואיך ,היה שנה ו"ט בן עדיין כי יפלא הנה

 ולאן) א משנה ג פרק אבות( התנא כמאמר למות, הולך איש יולד מיום כי ידענו הנה אמנם -

 כי הויה לשון שהוא, עולמו בית אל האדם הולך כי) יב קהלת( הכתוב וכמאמר, הולך אתה

 . למות הולך הוא מראשיתו

 

 לא ובזה, הבא העולם ויעקב הזה העולם עשו :עולמות חלקו ועשו יעקב כי ,ל"מרז ידענו עוד

 שם לו היה לא כי באמת מת הוא הזה מהעולם בצאתו כי נמצא, הבא בעולם חלק לעשו היה

 הולך שאתה, כמוך איני יאמר ובזה. עולם באותו למות כדי הולך הוא ימיו המשך ובכל, חלק

, שם למות הולך אני, ההולך שהוא הזה בעולם אני אבל, הבא בעולם בעצם לחיות כדי ךייבח

 .ה'ל כהן בהיות הבא לעולם שאושרה בכורה לי זה למה כן ואם

 

  :ַהְּבֹכָרה-ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַל� ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת לד
. לחם בלא פיו דרך התבשיל את שישפוך הגמל את שמלעיטין כדרך הלעיטני אמר עשו הנה

 שאל כי לו לרמוז ,עדשים ונזיד לחם לו נתן כן על, רעבתנים בלענים דרך שהוא יעקב ראה אך

 .אנשים כדרך בלחם לאט יאכל אך, רעבתן כהוראת כהוגן שלא

 

, מחילה שתועיל כדי וערכה הבכורה שווי ידע לא עשו כי לחלוק דין לבעל מקום היה עדיין הנה

 ראו אמר לזה, בו לחזור נטויה ידו עוד לשאול בה וכיוצא ועבר שם למדרש שילך עד ולפחות

 הבכורה את ובזה לו והלך קם שתה ואחרי בשולו אכלו אחרי הא כי. זו טענה ממנו בטלה כי נא

 לשאול לו אפשר והיה לכתו אחרי גם כי') וכו( הבכורה עשו ויבז וילך ויקם וזהו. כן אחרי גם

 .לגמרי והקנה גמר כי' וכו ויבז רק, לבו שת לא

 

  וכ פרק
-ֲאִביֶמֶל� ֶמֶל�-ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַוֵּיֶל� ִיְצָחק ֶאל א

  :ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה
  :ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשֹכן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי�-ַוּיֹאֶמר ַאל 'הַוֵּיָרא ֵאָליו  ב
 ָהֲאָרֹצת ָהֵאל -ָּכל-ְל� ּוְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאת-ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמ� ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי ג

  :ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִבי�-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת
 ָהֲאָרֹצת ָהֵאל -ַזְרֲע� ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲע� ֵאת ָּכל-ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ד

  :ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע� ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ
  :ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי-ֵעֶקב ֲאֶׁשר ה
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 . מיותר הוא' וכו מלבד אומרו. א

 ולא אחר מקום אל להולך רק, צודק ובלתי מיותר הוא אליך אומר אשר בארץ שכון אומרו. ב

 יתברך שרצונו אחר כי. אליך אומר אשר במקום שכון יתברך הוא לו אומר מקום לאיזה ידע

 . הזאת בארץ שכון לומר לו היה להימתח כן אם הזאת בארץ גור כאומרו ההוא המקום על היה

  '.וכו בארץ גור ואמר חזר למה שכון אומרו אחרי. ג

 . לגור משכון הלשון שינה למה. ד

 . פרס לקבל מנת על ומצווהש מורה 'וכו ואברכך אומרו. ה

 לאברהם שבועתו םיייק כי לו יוסיף ומה יתן מה כי השבועה את והקימותי' וכו לך כי אומרו. ו

 . זרע לך יקרא ביצחק כי נאמר הרי לישמעאל יתנם שלא הוא ואם בה ביינתח מאז והלא

 .ליצחק ולא לאברהם' וכו והרביתי האלה הברכות חסיי למה. ז

 

-ֲאִביֶמֶל� ֶמֶל�-ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַוֵּיֶל� ִיְצָחק ֶאל א
  :ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה

, הרעב מפני מצרימה ללכת הורשה אברהם כי) לך לך פרשת ריש לעיל( כתבנו הנה אמנם

 . ל"רזמ נראה וכאשר

 לא כי על היה מצרימה מרדה יצחק את יתברך הוא שמנע מה אולי כי לומר מקום היה והנה

 ',וכו הראשון הרעב מלבד 'וכו רעב ויהי אמר לזה, אברהם שבימי כאותו גדול הרעב היה

 כי יצחק הורשה לא, הורשה שאברהם ועם, כמוהו גדול, אליו חסיימת, לו השני זה כי כלומר

 ). ג סד רבה בראשית( היה תמימה עולה

 מקרהו ויקר .בצלו להסתופף אביו ברית בעל היותו על פלשתים מלך אבימלך אל הלך והנה

 גם מהיות עיקר שעשה לא, ישראל ארץ שהיא לגרר הוא גם הלך כן ועל ,בגרר אבימלך שהיה

 מזה כי, אבימלך אל יצחק וילך וזהו, אביו יצא כאשר לצאת כהיתר לו היה כי ,ישראל ארץ שם

 .גררה והיא ,עיקר עשה

 

  :ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשֹכן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי�-ַוּיֹאֶמר ַאל 'הַוֵּיָרא ֵאָליו  ב
 עולה היותו אל מהארץ צאת לבלתי מעצמו יצחק יחוש לא למה ,טעם לתת צריך עדיין והנה

 . הדבר על לצוותו יתברך הוא שהוצרך עד, ה'ל

 מאות ארבע מעתה ממנו יחשבו למען ,מצרימה לכת היה טוב טוב כי יצחק לב עם היה הנה אך

 הלא כי היתה להם כי ישראל בארץ כן שאין מה, להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי שבפסוק שנה

 שכתבנו מה והוא, מצרימה תרד אל ויאמר ה' אליו וירא כן על, למורשה ולזרעו לאברהם ניתנה

 מבלי אברהם אל ה' ויאמר אם כי, ה' אליו נראה לא לארץ בחוץ אברהם עודנו כי לך לך פרשת

 יתברך מאמרו וזה, בארץ כן שאין מה ,מסך השתלשלות ידי על בוריהד בא כי והוא, אליו הראות

 אומרו וזה .לארץ בחוץ כן שאין מה ,מראה בה שאראך ,אראך אשר הארץ אל מארצך לך :אליו
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 ממני כי אליך שאומר אם כי, מסך השתלשלות תצטרך לא אשר בארץ שכון יצחק אל יתברך

 .לארץ בחוץ כן שאין מה, אמרתי בה לך תהיה ואליך

 

ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ַוֲהִקֹמִתי -ָּכל-ּוְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאתְל� -ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמ� ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי ג
  :ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִבי�-ֶאת

 לכם ישראל וארץ להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי בך םיייתק איך איפוא כן שאם תאמר ושמא

 גור אומרו וזהו. הזאת בארץ לך אחשבהו הגירות שאותו מודיעך הנני כי זה על תחוש אל, היא
 הולך תייה אם גם כי והוא ,עמך ואהיה כי בזה ותרויח ,פה תעשנו הגרות אותו כי, הזאת בארץ

 עמך ארד אנכי) ד מו לקמן( ליעקב יתברך הוא שאמר כמו ,אתך הולכת שכינה היתה לארץ חוץ

 מדרגת היא שם כי, שם אתך בלכתי יהיה לא פה תשיג אשר המדרגה זה כל עם, מצרימה

 .עמך אנכי כי אמר ולא עמך אהיה כי אומרו וזהו, שבשכינה אהיה בחינת מדרגת ופה, אנכי

 

 רמז דרכו פי ועל, בעצמי ואברכך אם כי, מלאך בהשתלשלות תתברך לא כי שנית תרויח ועוד

 ידי על שיושפע שלום לו יהיה בשלומו כי לאמר גררה אליו שהלך אבימלך על יסמוך שלא לו

 .שרו ידי על רק הוא כן שאין מה ואברכך עמך אהיה אני אדרבה אם כי, שרו

 

 ניתנה עצמו לאברהם כי הנה', וכו ולזרעך לך אמרת לאברהם כי ,היא ארצנו הלא תאמר ושמא

 ?לנו שהיא בארץ הגרות םיייתק ואיך, להם לא בארץ זרעך יהיה גר אמרת ואתה, הארץ מאז

 .מעתה ולא לעתיד אתן שהוא' וכו אתן ולזרעך לך אם כי ,נתתיה לא עדיין כי ,תחוש אל

 

 אחר אמר לזה. ניתנה כבר הזה בזמן אשר] וזו[ התחיה שאחר המתנה היא זו כי תאמר ושמא

 מה כי והוא, ד"בס בסמוך נבאר כאשר מהיינתק לא עדיין כי 'וכו השבועה את והקימותי כך

 ולא היא לעתיד הברכה אך, כבר נתנה כאילו ודאי שהוא לומר הוא ,נתתי למעלה שנאמר

 .מעתה שתחשב

 

 כי ?ברכתי בם םייתתק ולא כדאים יהיו לא אולי כי, לזרעי כן יהיש אבטח במה תאמר ושמא

 פי על תהיה הלא ברכתי אך, דתוימ פי על תהיה ,החסד מצד שהוא אברהם ברכת בשלמא

  .בדין יזכו לא אולי ,הדין דתימ והוא ,דתיימ

 את לך שאקים אם כי, דתךימ פי על שתהיה עצמך בפני לך אשבע לא כי ,תירא אל אמר לזה

 לאברהם שנשבעתי שבועה לך להקים עמך כורת שאני, אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה

 . החסד צד על שהיא

 שהוא, ליצחק ושבועתו אברהם את כרת אשר) טז טז, א הימים דברי( הכתוב מאמר אצלי והוא

 ודאי אחשוב וזה. הדין דתימ פי על תהיה לבל עצמו בפני לו ולא ליצחק אברהם של שבועתו

 .ליצחק ולא וליעקב לאברהם יתברך השבעו אל טעם שהוא
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ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע� -ַזְרֲע� ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲע� ֵאת ָּכל-ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ד
  :ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

, ויברכני עמי יתברך הוא ויהיה בי הגלות םיייתק איך, ויאמר יצחק יהרהר אפשר היה עדייןו

 צריך אין ',וכו והתברכו' וכו והרבתי גם אם כי, בלבד זו לא הנה אמר לזה .יותיוזכ ינוכה ואולי

 . אביך זכות אם כי עצמך זכות

 

  :ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתיָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר -ֵעֶקב ֲאֶׁשר ה
 חקתי מצוותי משמרתי וישמור בקולי שמע כי יותיווזכ רבו הלא כי, תתמה ואל 'וכו עקב

 בפניו שבחו מקצת אומרים כי כך כל האריך לא עצמו אברהם עם יתברך בדברו אך .ותורתי

 ייגו כל אם לומר ,הארץ גוי כל בזרעך והתברכו עניין הביא זה ועל), ד לב רבה בראשית' (כו

 ומבלי בזכותו שתתברך יחידו בנו אתה שכן כל ',וכו אברהם שמע עקב בזרעך מתברכים הארץ

 . זכותך נכות

 מתברכים הארץ ייגו כל כי הוא נהפוך כי, אביו ברית בעל באבימלך יבטח בל לו רמז דרכו פי ועל

 .מעתה כן על. אבימלך הוא הארץ יימגו אחד יד על בנו יצחק יתברך שלא שכן כל, אברהם בזרע

 

  .ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר ו
 בית שם כי גררה היות נמשך ומאליו עליו כנשען אבימלך אל בעצם שהלך להיבתח כאשר ולא

 לא אך, המקום חן בחירת על בגרר יצחק וישב מאז זאת כל את אותו הודיע אחרי, אבימלך

 .עליו מהשען נפשו נקעה כי אבימלך שם היות על

 

ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום -ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו ַוּיֹאֶמר ֲאֹחִתי ִהוא ִּכי ָיֵרא ֵלאֹמר ִאְׁשִּתי ֶּפן ז
  :טֹוַבת ַמְרֶאה ִהוא-ִרְבָקה ִּכי-ַעל

 יש בעל בעולת כי, לנושאה יהרג פן מות מאימת אחותי יאמר הוא כי, לו ולא לאשתו ששאלו

 יהרג פן תחוש ולא, מוראה זה כי יקחוה פן אישי תאמר היא כי, לאשתו שאלו כן על. להם

 אישי תאמר פן, להשיב הניחה לא בשומעו הוא אך. אביו עם לאבימלך כרותה ברית כי, בעלה

 לבו היה הלא כי ,אבימלך מיראת ולא ,היא אחותי ויאמר הוא והשיב קפץ כן על, יהרגיו הוא

 שירא מה אך. אמו שרה עם לו שאירע מה יזכור וגם, ברית אברהם עם כרת אשר על בו בטוח

 – וזהו, המקום אנשי על הוא אשתי לאמר

 
לֹו ָׁשם ַהָּיִמים ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶל� ֶמֶל� ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק -ָאְרכּו-ַוְיִהי ִּכי ח

  :ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹוְמַצֵחק 
 שרוי יצחק היה יתכן לא כי באומרו, בדבר להסתכל אבימלך לב נתן הימים שם לו ארכו וכאשר

 . וחבוק נשוק עניין שהוא מצחק אותו וירא וישקף. רבים ימים אשה בלא
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  – אז

 .ְוֵאי� ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהואַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶל� ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ַא� ִהֵּנה ִאְׁשְּת� ִהוא  ט
  :ָאמּות ָעֶליהָ -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן

 . היא אשתך כי לפנינו הנה' וכו ויקרא

, כמדובר הצחוק שהוא אליו קרוב אם כי, ממש התשמיש ראה לא כי למעט הוא ,אך ואומרו

 הדבר מקרבים אתם לשקר כדי הנה כלומר, אמרת למה אמר ולא ,היא אחותי אמרת ואיך

 התואנה הוא איך ,היא אחותי אמרת איך אתה אך', וכו אבי בת אחותי אברהם שאמר כמו

 . אביך בת זאת אין הלא כי שבקשת

 אשתך הנה זו אך, אביו בת ואחותו אשתו שרה היתה אברהם לומר, אך במלת כיוון יתכן וזה

 מות מאימת לשקר ומותר אמות פן אמרתי כי יצחק אליו ויאמר. אביך בת אחותך ולא בלבד

 .)ב כז נדרים' (כו ולחרמים להרגים נשבעים דרך על

 

 ִאְׁשֶּת� ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם-ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ַמה י
 עשות חשבת כי כלומר ,לנו עשית זאת מה כי הוא ונהפוך, עלינו שהתנכלת חשבת הנה אמר

 אחד שכב כמעט הלא כי, לנו ולא וחרפה היזק עשית לך כי כלומר, לנו עשית זאת ומה לנו
 על תלוי וןוהע היה חרפתך וזולת. היא שאחותך זו בעדותך אשמים נוייה לא ,אשתך את העם

 פי ועל .אשם עלינו והבאת וזהו, אותנו שהחטאת אשם קרבן עלינו להביא צריך תייוה ,ארךוצו

 כן ואם, לזולתו ולא המלך הוא שבעם המיוחד הוא העם אחדל אלא ראויה שאינה לו רמז דרכו

 .זאת נבלה יעשה לא המלך וגם לכך לבם ישיתו לא המקום אנשי

 

   :'הַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו  יב
 . יותוזכ שתי נצטרפו ההיא בארץ יצחק ויזרע

 . יצחק היות .א

 . ודבש חלב זבת ההיא הארץ היות .ב

 אחר כי. הכרי ששיערו מה על פעמים מאה רעב מארת שנת ההיא בשנה וימצא כן ידי ועל

 היה והנה. ערוהושש אחד על כשנמדד פעמים מאה נתרבה העין מן סמוי היה ולא כרי העמדת

 וגם, שערים מאה ומצא שמדד יאמר אך, כך אחר ולא 'וכו בשנה וימצא ה' ויברכהו לומר לו

, בהם שורה הברכה שאין מדוד וגם העין מן סמוי בלתי שהיה באופן מדוד כן גם שהיה אחר

 . זאת כל אחר עוד ונתרבה ה' ויברכהושב זה כל עם

 

  :ָגַדל ְמֹאד-ִּכיַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל� ָהלֹו� ְוָגֵדל ַעד  יג
 . העין מפני אחת בבת ולא, בהדרגה מאד גדל כי עד לקו קו וגדל הולך היה זאת ואחרי
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  :צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ַוְיַקְנאּו ֹאתֹו ְּפִלְׁשִּתים-לֹו ִמְקֵנה-ַוְיִהי יד
 בו קנאו לא באוצרות הניתנים וכיוצא תבואות היו כי, גלוי כך כל טובו היה שלא כה עד והנה

 בשדות המתפשט דבר שהוא ,רבה ועבודה בקר ומקנה צאן מקנה לו ויהי כאשר אך, פלשתים

 .פלשתים אותו ויקנאו קנאה לבשו אז, הארץ בכל
 

  :ַוְיַמְלאּום ָעָפרַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים -ְוָכל טו
 ילך אולי הבארות לסתום עמו את והניח עצמו ידי על מאתם שילך לו מלאמר אבימלך בוש

. אדונם אל עבדים להלשין רצה לא גם שתק רעה לו עשה לא שהמלך עוד כל והוא. מאתם

 ביאורו אויב כאשר אבימלך ויאמר וזהו. בעצמו לו דבר בפושרים נכוה שלא אבימלך ובראות

 לו שהלך אחר כן על, משם שילך כדי אם כי היה לא אביו בארות שסתמו שמה ולהיות. ד"בס

 .אותם לסתום חזרו ולא אותם לחפור שב

 
  :ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד-ִיְצָחק ֵל� ֵמִעָּמנּו ִּכי-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ֶאל טז

 השר כי רוחו על עלה, ולעמו לו כן היה שלא מה, יצחק ברכת טוב שפע כל את אבימלך בראות

 כן על השפע לקבל מוכן יותר יצחק שלהיות אלא, יצחק גדל היה ממנו, עמו ועל עליו המשפיע

, שם הוא יהיה לא אם כן שאין מה, עמו ואל אבימלך אל בא ומשיוריו, אליו בא העיקר היה

 מאד ממנו עצמת כי אומרו וזהו, שלהם את אוכל הוא נמצא בשפע עליהם בא הכל שיהיה

 כי וראו לנסיעתו זמן אחר אך. מעמנו לך כן על משלנו כלומר, הוא ממנו שעצמת מה כלומר

  .עתה הצלחתו אז כהצלחתו והוא, מעירם לכתו על שפע להם נתוסף לא

 

  :ְצָבאֹו-ַוֲאִביֶמֶל� ָהַל� ֵאָליו ִמְּגָרר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיֹכל ַׂשר כו
  מרעהו ואחוזת אבימלך מגרר לו ובאו חזרו אז

 

  :ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם ֹאִתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם כז
ִעָּמ� ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ� ְוִנְכְרָתה  'הָהָיה -ַוּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי כח

  :ְבִרית ִעָּמ�
 נוסף שלא ראינו כך ואחר, עמנו בהיותך עלינו שגדלת מה ראינו לומר '.וכו ראינו ראו ויאמרו

ה'  היה כי רק, עמנו בהיותך מושפע תייה שלנו מעשר לא כי בזה והכרנו, בלכתך שפע לנו
  ',וכו בינותנו אלה נא תהי עתה ונאמר כן ועל, עמך

 

טֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲח� ְּבָׁשלֹום -ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּו� ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמ� ַרק-ִאם כט
  :'הַאָּתה ַעָּתה ְּברּו� 

 עשינו שלא גם תועלת הבאת על וגם ,נגענוך לא כאשר רעה עמנו תעשה אם נזק הרחקת על

 מה והוא. מועט דבר שהוא טוב רק עמך עשינו כאשר סיםיימתפ אנו בזה עמך רבות הטבות
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 תשלח שאם, ברית שתכרות נתרצה בזה גם הנה, מאתנו ששלחנוך וגם בארצנו שקבלנוך

 שאמרנו ומה. בבואנו שבקשנו מה הערנו הנה בשלום ונשלחך וזה, בשלוה יהיה מארצך אותנו

, ה' ברוך עתה אתה כי הוא הלא, זה ראינו במה השנית הראיה שהוא עמך ה' היה כי ראינו
 אנחנו כן שאין מה, עמנו לך שהיה השפע ככל ה' ברוך לבדך אתה מעמנו לכתך אחר הלא כי

 .עמנו בעודך להיבתח נוייה כאשר רק

 

 

  :ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו ל
 משתה לו עשו לא אליהם אוובב ולא מאתם אותו בשלחם הם כי, מהם חסדו רב כי להם הורה

 . משתה להם עושה הוא ועתה, אביו ברית בעל אבימלך היות עם

 - ופה, מעצמו יצחק וילך רק מעמנו לך לו כשאמר יצחק את ליוה לא אבימלך כי ועוד

 

  :ִאיׁש ְלָאִחיו ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹוםַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ַוִּיָּׁשְבעּו  לא
 .כן לו עשו לא שהם מה. ל"רזמ כנודע לויה שהוא יצחק וישלחם

 

  :ַוִּתְהֶייןָ ֹמַרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה לה
 משפט כנראה עשו בית רעת יצחק סיכל לא כי להורות זה הקדים הברכות עניין הביא טרם

 .ד"בס ענייןב נבאר כאשר הוא אך ענייןה

 

  זכ פרק
 [ברכת יעקב ועשיו]

ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו -ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִּיְקָרא ֶאת-ַוְיִהי ִּכי א
  :ִהֵּנִני

 

 אהוב מכשלת תהיה אבינו כיצחק גבר, שומע איש כל מפי עתק יצא זה מאמרנו מכלל והנה

 בערמה רבקה עשתה ולולא, יעקב מאת עשו בברכת וחפץ, ידו תחת הצדיק מאת הרשע את

 . הברכות עשו נטל

 גדלו מאז כל לעין כי, יעקב וצדקת עשו רשעת היתה בסתר לא הלא כי ,להפליא נוסיף ועוד

 ,הבטן מן מהול נולד יעקב כי גם ומה. אוהלים יושב תם איש ויעקב שדה איש ציד יודע עשו היה

 והוא יצחק אותו יאהב ואיך, דאמר למאן מיאן ובגדלו, לאדמימותו בקטנותו נמול ולא ערל ועשו

 . שמונה למילת ראשון

 עם תלמוד בית קבעו ויצחק אברהם כי) א א( רבה שמות ריש ל"רז שאמרו אם כי עוד ולא

 מאסו וישמעאל עשו אך, ועבר שם של למדרשו שלחוהו ואז חכמתם כל למדוהו עד יעקב

 עיני תונבזק כהו בשרו עיני ואם. חלילה ברע ויבחר בטוב יגעל כיצחק גבר ומי, ומוסר בתורה
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 את מעשרין היאך באומרו דברו קול על לבו נפתה נחשב זר כמו והלא, יעמודו בעמדן שכלו

 . הכל לעיני המפורסמים מעשיו ברוע מראות עיניו ויעצים, התבן

 הקטר נשיו וגם, ובועלן אנשים נשי צד ציד יודע האומרים) א סה רבה בראשית( ל"רזל גם ומה

) ח תנחומא( ל"ז כמאמרם, הםייבח שקצו עד ורבקה יצחק לעיני זרה לעבודה יום יום יקטירון

 . בהן כיהה לא ועשו רוח מורת ןייותה על

 

 ובתמים באמת יצחק ידע ידוע כי באצבע יורה) שם( רבה בראשיתב ל"רז מדברי כי אמת והן

 אמר, לפני ךאלוהי ה' הקרה כי יצחק כשמוע כי אמרו הלא כי, הרשע ורשעת הצדיק צדקת

 ל"רז אמרו וכן, במישוש לנסות רצה כן ועל, בפיו שגור שמים שם אין עשו כי אני יודע יצחק

 גזלות תאכילני בל נךייז מאני סני, נבלות תאכילני בל נךייז מאני שחוז כליך נא שא) טו שם(

 . וחמסים

 

 שהיתה', וכו איפה מי ואמר יצחק ויחרד עשו עם גיהינום שנכנס) ב סז שם( ל"רז אמרו ועוד

 הצד הוא אם כי, בנך ולא אתה לא הוא ברוך הקדוש לו ואמר, בני או אני כאן נאפה מי חרדתו

 לבן אזי חסויי לא וגם, שנא עשו ואת צר לו יעקב שבצרת הנה. דעתו נתקררה ואז עשו הוא ציד

 . בני לקוראו

 

 בחורבן יעקב בני צעקת קול על שנצטער, יעקב קול הקול על) יז סה שם( ל"רז אמרו ועוד

 שבזמן עשו את והיצ כי) ו סז שם( אמרו וכן. קיסר אנדריאנוס בהן להרוג שעתיד ממה ביתר

 ועשו, ה' את העובד הוא יעקב כי הנה. שמדות עליו ויגזור בו שימשול מהתורה מתרפה שיעקב

 השוט את או, התורה שומר את לאהוב יאות מי את איפוא כן ואם, עברו מדי לרדותו השוט הוא

 .בו המכה

 

 אמנם. הרשע ואת הצדיק את מהכיר יצחק של שכלו עיני סמיות קושי שקטה נחה זה מכל הנה

 יתברך שהוא מאברהם למד ולא, ה' שנא אשר את לברך חפץ זה למה אשמתו תכפל שנים פי

 הפרדס כמשל, לישמעאל חלק הגיע לבלתי ומיאן, ירצה אשר את לברך בידו הברכות מסר

 עץ נמצאת םייהח עץ את משקה אני אם אמר' כו םייח אילן בו שנטוע) ה סא רבה בראשית(

 .םייהח עץ את ולא לבדו המות עץ את לברך עתה גם ומה, עמו שותה המות

 
 ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל -ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִּיְקָרא ֶאת-ַוְיִהי ִּכי א

  :ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני
  :ָנא ָזַקְנִּתי לֹא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי-ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ב
  :]ְוַקְׁשֶּת� ְוֵצא ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי (ָצִידה) [ָצִידָנא ֵכֶלי� ֶּתְלְי� -ְוַעָּתה ָׂשא ג
  :ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאֵכָלה ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכ� ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות-ַוֲעֵׂשה ד
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  :ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביאֵעָׂשו ְּבנֹו ַוֵּיֶל� -ְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק ֶאל ה
  :ֵעָׂשו ָאִחי� ֵלאֹמר-ָאִבי� ְמַדֵּבר ֶאל-ַיֲעֹקב ְּבָנּה ֵלאֹמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת-ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ו
  :ִלְפֵני מֹוִתי 'הִלי ַמְטַעִּמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני -ָהִביָאה ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשה ז
  :ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָת� ח
 ִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים ֹטִבים -ַהּצֹאן ְוַקח-ָנא ֶאל-ֶל� ט

  :ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאִבי� ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב
  :ֵני מֹותֹוְוֵהֵבאָת ְלָאִבי� ְוָאָכל ַּבֲעֻבר ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ� ִלפְ  י

  :ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יא
  :אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה יב
  :ִלי-ְּבִני ַא� ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוֵל� ַקחַוּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְת�  יג
  :ַוֵּיֶל� ַוִּיַּקח ַוָּיֵבא ְלִאּמֹו ַוַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו יד
 ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית -ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת טו

  :ַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן-ֶאתַוַּתְלֵּבׁש 
  :ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו-ְוֵאת ֹעֹרת ְּגָדֵיי ָהִעִּזים ִהְלִּביָׁשה ַעל טז
  :ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְּבַיד ַיֲעֹקב ְּבָנּה-ַהַּמְטַעִּמים ְוֶאת-ַוִּתֵּתן ֶאת יז
  :ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִניָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר -ַוָּיבֹא ֶאל יח
 ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶר� ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי -ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יט

  :ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁש�-קּום
  :ֱא�ֶהי� ְלָפָני 'הְּבִני ַוּיֹאֶמר ִּכי ִהְקָרה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמצֹא -ְּבנֹו ַמה-ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל כ

  :לֹא-ָּנא ַוֲאֻמְׁש� ְּבִני ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם-ַיֲעֹקב ְּגָׁשה-ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל כא
  :ְיֵדי ֵעָׂשוִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵּׁשהּו ַוּיֹאֶמר ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים -ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ֶאל כב
  :ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִעֹרת ַוְיָבֲרֵכהּו-ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי כג
  :ַוּיֹאֶמר ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר ָאִני כד
ֹ -ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ� ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש כה   :אַכל ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת לֹו ַוּי
  :ִּלי ְּבִני-ָּנא ּוֲׁשָקה-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְּגָׁשה כו
 ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו -לֹו ַוָּיַרח ֶאת-ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק כז

  :'הַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו 
 

 בעזרתו כולם יחד שבםייל יד ואניפה, הכתובים הערות אל לב נשימה עוד הלז קושי ואגב

 . יתברך

 . העיניים כהות הוא מראות כי ידע לא מי כי .מראות עיניו ותכהין באומרו. א

 זקנתי נא הנה מיד לו ויאמר מיותר שהוא בני אליו ואמור. צורך לבלי הגדול בנו אומרו. ב
 '. וכו

 . כרגע באה הזקנה אין כי יצדק לא נא לשון וגם
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 צאושי' וכו כליך נא שא אליו שאמר, יצודם במה לו בהראות בצע ומה, לי צודה לו אומרו. ג

 . השדה

  .נא שא אומרו. ד
 . לצוד והויצ ולא תיבית בבהמה בחר לא זה למה. ה

 גם והלא), ח סה רבה בראשית( ל"רז כמאמר הצידה מלנבל לצוותו שהוצרך אלא עוד ולא

 . יעקב ידי על לו ערבו הביתיות מטעמי

 ובלא כסף בלא ברכו ולא יברכהו כן ואחרי ושיאכל המטעמים על יצוהו זה למה לברכו חפץ לו .ו

 . בניו את יעקב בירך כאשר מחיר

  '.וכו לי הביאה, לי עשה, לי צודה פעמים שלש זה לו אומרו עניין מה. ז

 . מיותר הוא ציד אומרו וגם

 . אברכך בעבור אמר ולא נפשי תברכך בעבור אומרו. ח

 . ואברכך ואוכלה לו ויאמר יתירה בעבור מלת וגם

 . רבקה ותשמע יאמר מהראוי שומעת ורבקה באומרו. ט

  רבקה ותאמר לומר לו היה אמרה ורבקה אומרו וכן

 ,לאמר אחיך עשו אל מדבר, לאמר בנה יעקב אל, אחד בפסוק פעמים זה לאמר אומרו. י
 . לזולת לאמר בו יצדק בהם אחד ולא

 . יצחק אמר שלא מה ה' לפני אומרה. יא

 . אמות בטרם רק אמר לא ויצחק מותי לפני אומרה וכן

 שכל בקולי שמע ועתה הקדימה ולמה, הצאן אל נא לך מיד ותאמר תתחיל מהראוי כי .יב

 . מיותר יראה הפסוק

 . לי עניין מה משם לי וקח אומרה. יג

  .מותו לפני יברכך אשר בעבור לומר חזרה למה וגם
 וחשש, הקול על חשש לא למה '.וכו אבי ימושני אולי' וכו שעיר איש אחי עשו הן אומרו. יד

 אויב פן, והוא, מאד קרובה אחרת אל יחוש או, ממנה רחוקה חששה היא אשר המישוש על

 יקבל טרם לאטו אוכל שיצחק בעוד במחתרת כגנב ויתפוש, שם וימצאנו השדה מן עשו

 . הברכות

, אביו רצון עובר כפושע אלא בעיניו יהיה לא הלא כי ,כמתעתע בעיניו והייתי באומרו. טו

 . הגדול אחיו את וגוזל אותו ומרמה ומהתל

  .בקולי שמע אך אליו באומרה למעט באה מה. טז
 שהוא', כו ידך על עזים ייגד עורות אלביש כי קללתך עלי הוא תוכחתו על להשיב מהראוי כי .יז

 ויקח וילך המאורע בספור ומפסיק ירחמו השמים מן ולא, טעם של דברים והן המישוש תיקון
 '. כו עורות ואת באומרו המישוש תקנת איך מגיד יד כלאחר כך ואחר ',כו רבקה ותקח' כו

 . אמו היא כי וידוע לה ויבא יאמר די היה ,לאמו ויבא ויקח וילך ובאומרו
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. יט. מצידי ואוכלה שבה נא קום מיד יאמר ולא אבי להיתח אומרו עניין מה אביו לפני בבואו .יח
 . כמהתל יהיה קדוש פה איך .בכורך עשו אנכי אומרו

 . צידה להזדמן הפלא מן הוא האם .בני למצא מיהרת זה מה תמיהה זו מה. כ

 . שמו הזכיר ולא בנו אל אמר ולמעלה יעקב אל יצחק ויאמר אומרו. כא

 . 'וכו ידי והידים יעקב קול הקול אומרו כפל עניין מה. כב

  .עשו בני זה אתה ואמר חזר למה. כג
 . ההיא בנשיקה בצע מה לי ושקה נא גשה אומרו. כד

 .הברכה ענייןו ויתן של ו"וי עניין מה. כה

 
 .המפרשים הערת אל לב נשים ,הביאור אל נבוא טרם והנה

 '.וכו הארץ ומשמני השמים מטל םייהגשמ הזה העולם מטובות עיקר יצחק עשה איך, והיא

 בין לרשע צדיק בין מהבחין, יצחק וקדושת טוב שכל מרום יד קצרה לא שהן אמת הן כי ואומר

 , עבדו לא לאשר םאלוהי עובד

 ועשו הבא העולם לחלקו נטל יעקב, לםוכ העולמות חלקו שניהם בין הלא כי ידע שנית עוד

 עול יפרוק יעקב כאשר כי 'וכו תריד כאשר והיה לאמר עשו אל דבריו היו כן על כי, הזה העולם

, הבא העולם טוב המה אשר מצוותו תורה םיילק, יה לו בחר יעקב כי ידע הנה, בו ישלוט מצוות

 .עברו מדי ליעקב להצר הזה בעולם למשול רק, חלק בו לו אין ועשו

  :חלפתא בר יוסי לרבי גם מה

 תורה של עולה פורק אחיך ראית אם, עשו אל יצחק שאמר) ו סז שם( רבה בראשיתב

 . בו שולט ואתה שמדות עליו גזור מעליו

 גבול איש ישיג ולא ההר את הדין יקוב חפץ וכל ישעו וכל משפט אוהב שיצחק למה אמנם אך

 כי, ומותריו הזה העולם מטובות ישולל יעקב גם כן הבא בעולם חלק לעשו אין וכאשר, רעהו

 אז יאושרו להם טוב כי, כל מכל בכל בשלמות טוב שכולו עולם הנחילו למען, הוא חלקו לא

 אשר איש בניו את לברך לבו את נתן, לאסיפתו קרוב דעתו לפי עצמו את בראות ולכן. מעתה

 הבא העולם בטובות כן אחרי וליעקב, חלקו הוא כי הזה העולם בטובות להגבירו לעשו. כברכתו

 . לו יאתה כאשר

  שונם:לה וז) יא סה שם( רבה בראשיתב ל"ז באמרם לנו און מצאנו והנה

 נותנה אינו בסוף לי ליתנה עתיד שהוא אחת ברכה אפילו ,ברכה ולא קללה עלי והבאתי

 . כ"ע .לי

 להנחילו חפץ היה לעשו כי רק זה ואין, בסוף לו לתת ושמורה ערוכה ברכה יתהיה ליעקב כי הנה

 ואחר, חלקו הוא כי הזה בעולם גביר להיות דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל הזה בעולם

 .יכלה בקטן כן ואחרי בגדול להיחל רק, בעשוהחל  ולא, לו הצפון בחלקו ליעקב כך

 שאמרו אחד מאמר והבין שכל בשום והוא. היטב באר הכתובים יתבארו זה דרך פי ועל

  שונם:לה וז) ח שם( רבה בראשיתב
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 המן את ויתלו, מדי זו תליך. אלוהיו אוצר בית הביא הכלים ואת, בבל זו כליך נא שא

 שדה שעיר ארצה, אדום זו השדה וצא. קשת יהודה לי דרכת כי, יון זו קשתך. העץ על

 .כ"ע. אדום

 

 . ואדום ויון ומדי בבל אל מטעמיו עניין מה לב לשים וראוי

 ימישהו אולי יעקב את ולסכן אישה נתוכו להפר רבקה ראתה מה ונראה נשקיף דרכנו פי ועל

 במחתרת כגנב תפסיוי השדה מן עשו אויב, יברכנו טרם אוכל יצחק שבעודו יקרה או, אביו

 מאמר אל לב אל נשית הדבר ובכלל. קללה עליו להביא עליו אביו אף ויחרה, אחיו בחרב פוליוי

 בני יעברון כד המתרגם מאמר והוא) ו סז שם( ל"ז שאמרו, תריד כאשר והיה עשו אל יצחק

  .בו תרדה יחטא כאשר והיה יאמר מהראוי כן אם כי', כו תאייאור פתגמי על יעקב

 

  :בכוונותיהם חלקו ורבקה יצחקאמנם הנה 
 ינחל עשו כן, הבא עולם הנוחל הוא לבדו יעקב כאשר כי, לבבו עם היה יצחק הנה כי והוא

 ויון ומדי בבל :יותומלכ לארבע נחלקה הזה העולם שליטת הנה כי והוא. בהחלט הזה העולם

 די מלכו שמיא אלהא יקום שבתריהון נבוכדנאצר בצלם הרמוזים יותומלכ ארבע והם, ואדום

 ). מד ב דניאל( תתחבל לא לעלמין

 הארבע שליטת םייותתק, לגמרי לו אשר לו יהי ,פה רק חלק לעשו שאין אחרי בלבו יצחק ואמר

 לגלות שהתעתדו מה ,פעמים ארבעה ישראל תחתיו ישתעבדו, אדום היא בעשו כולם יותומלכ

  .יותומלכ לארבע

 ארבעה ידי על, זו מצווה עשותו ידי על כי' כו בבל זו כליך נא שא ל"ז מאמרם נתוכו זאת והן

 תבורך תליך ידי ועל. לבבל המעותדת בשליטה תבורך הכלים לקיחת יד על, אלה דברים

 הממשלה כי על רק, שדוד נפל לא שם כי, נתלה להיות המן פוליי לא כן ידי ועל, מדי בשליטת

 א"כד, ליון העומדת בשליטה תבורך בקשת מצווהה עשותך ידי ועל. למדי רק, תהיהי לאדום לא

 ידי על כי, שלך למלכות תזכה השדה צאת ידי ועל'. כו יון בניך על' כו קשת יהודה לי דרכתי כי

 יותוהמלכ כך ובין כך בין כי, השדה יציאתו רק, הניקח דבר אליו לזכור הוצרך לא שלו שהוא

 . היא שלו

 . אתה תצודם למען, לי צודה אתה, בבלה יעקב את לצוד העתידה בבל מלכות וכנגד

, ונענשו עברו אחשורוש בימי ישראל את שהאכיל משתה שבשביל ידי על, ןייב המן מטעמי וכנגד

 לי ועשה, בשושן דת ותנתן הספרים בשלוח לשתות שישבו והמן המלך מטעמי ידי ושעל
 . מדי מלך תחת המן שיהיה ולא לך הממשלה תהיה למען ,מטעמים

  .לי והביאה, פרצות ופרץ וההיכל המקדש אל ובא לותיוייח המביא יון וכנגד
 . בממשלתך אז החזיקך למען ,ואוכלה, ישראל חללי בשר תאכל שחרבך הרביעי המלכות וכנגד

 ולעומת). ו כז ירמיה( לעבדו לו נתתי עליו שנאמר, בבל לעומת עמים יעבדוך עניין יהיה וזה

 ולעומת. היא שלך המלכות כי המלך עבדי ולא לאומים לך וישתחוו להמן ומשתחוים כורעים

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 325       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 ולעומת, גביר הוה פרצות לפרוץ ידם שגברה רק ישראל את הגלו ולא המקדש החריבו שלא יון

 .ה"ע יצחק כוונת היתה זאת הן .אמך בני לך וישתחוו ייהעצמ ממשלתך

 

 יעקב יקום מי, תקום היא יצחק עצת אם בלבה אמרה כי הוא הלא .עמה אחרת רוח רבקה אך

 יד כי) טז יז שמות( יתברך מאמרו אל לב בשום והוא. יחיה מי ואוי הראשון בגלות נפלו אחרי

 המת הכלב הוא ומה, לו יתברך להאריך לו מה כי. דור מדור בעמלק ה'ל מלחמה יה כס על

 .כרגע יכלנו ולא דורות לדורי עמו מלחמה יתברך לו שיהיה, יתברך לפניו עמלק

  

 א"כד, עמלק עשה אשר את ישכחו ולא יזכרו, ישראל ואת יהושע את שיצוה אלא עוד ולא

 כה דברים( תשכח לא' כו עמלק לך עשה אשר את זכור וכן, יהושע באזני ושים) יד יז שמות(

 , שנאה תכלית לו שונא והוא רגע כמו עמלק את ולהשחית לבלע ה' כח חלילה קצר והאם), יז
 

 נשוב עד, עוד נגאל לא בזה כי, הראשון מן האחרון הזה גלות נשתנה מה לב להשית ראוי ועוד

 כן שאין מה. משיחנו חבלי ידי על בעתה או, הקץ עת טרם מאלינו אז ישראל איש כל ה' עד

 נכריות נשים שנשאו וכמה כמה אתנו נמצא בעוד שבותינו את ה' שב כי, הראשון הגלות בגאולת

 אמנם. בזה וההיקש הוא מה ידעו לא כי, העם מהמון מצוות כמה ונשכחו, ובנות בנים והולידו

 על ה' יפקוד א"כד, תחלה שרה פוליי עד נופלת אומה שאין אצלנו שהעיקר למה אם כי זה אין

, ותוהמ מלאך הוא הרע יצר הוא שטן הוא, עשו של שרו סמאל כי ידענו ועוד', וכו המרום צבא

 עונות רצפת ובידנו, ארץ יורידהו מי איפה כן ואם. לותיוייובח כח בו מוסיפים אנו תנוובהעו כן על

 מצאנו הזה ובדבר. תיפול לא היא גם אומתו תעמוד בעמדו כן ועל. אותו מיםייהמק וחטאים

 ממעשינו הטהרנו שלא עוד כל הפילו לבלתי, עמלק עם יתברך האריכו אל, ודעת טעם טוב ראינו

 . מעללינו רוע ומעצבון

 

 נשוב יתברך יוצרנו הבטיחנו אשר הימים אחרית עד דור מדור ממושכה מפלתו תוחלת ולכן

, פנים כל על אז מלשוב יבצר לא כי ל"רז ממאמר כנודע, שלמה תשובה נואלוהי ה' אל מעונינו

 . אומתו ולכל לעמלק נוכל יכול ואז

 

 חבלי אל בחסד הוכן כן על, מאליהם כולם יחד לשוב אפשר ואי רע האדם לב יצר כי ולהיות

 וממוצא. בירושלים והנותר, בציון הנשאר ה' אל וישובו יקראוהו אל אל צרתם בכל אז כי, משיחנו

 וראינו נוכל איככה, מדי ובגלות ראשון בית בחרבן שולטת עשו יד היתה לו כי ונבין נשקיף דבר

 ומשארות ציון שיבת את ה' להשיב, מולדתו ובאבדן שרו ואת עמו את ימצא אשר ברעה

 . עשו של שרו שמו סמאל יהיר זד ומאשרים מחזיקים שכמנו על צרורות אשמותינו

 לבלתי, אישה יצחק עצת להפר, תעמוד משמרתה על כליותיה ייעצוה אמנו רבקה כן על

 נעשתה לא כאשר, אליו אביו מאמר וזה. לו המיוחדת בממשלה אם בלתי עשו את השליט
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 שלא מה זולתי הברכות בהעדר אבדת לא כי, תחוש אל, לומר 'וכו תריד כאשר והיה, עצתו

 '.וכו ופרקת אז מלכות הוד לך אשר רדוי עת בהגיע, תריד כאשר והיה אך, שלך היה
 

 כאשר, נמרץ בשופע הזה בעולם להם טביי לישראל טוב אך הנה כי רבקה לבב עם היה עוד

 בהטיבם גם כי באומרם, בהעותם ה' מאחרי ידחו לבלתי, אלו בברכות מעלליהם טיבויי

, טוב רב להם יושפע ילכו יתברך בחוקותיו כאשר כי בראותם כן שאין מה. להם יצר מעלליהם

 אליך יבאו כי והיה) ל דברים( יתברך כמאמרו ה' עד לשוב יתרצו אז כי, בהעוותם ונהפוך

 '. וכו ושבת והקללה הברכה

 

, הוא נביא כי עתו את ידע פן .אמות בטרם באומרו יצחק מאמר בשומעה חששה שלישית עוד

 ומזה מזה קרח מהשאר לצדיק מעט וטוב, ברכתו את הוא גם יעקב את ברך טרם יאסף ואולי

 . הדבר לעשות לבה שתה אלה כל על לכן. השעה תדחה אם

 

 הכתובים: ביאור אל אוונב
ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו -ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִּיְקָרא ֶאת-ַוְיִהי ִּכי א

  :ִהֵּנִני
 שיכהו הזקן דרך אין כי להיות כי והוא. הדבר עשה מחכמה לא כי החושב מלב להסיר היחל

 אלה אשר ואיש, חושיו חלשהול חותיווכ לאסף שהחילו ושיבה זקנה עליו הכביד ידי על רק עיניו

 כי איש יאמר לבל כן על, ידו מתחת מתוקן בלתי דבר לצאת הדבר וקרוב צלולה דעתו אין לו

 הוראת איננה עיניו שכהו שמה ואמר הקדים לכן, ה' שנא אשר את לברך מעשהו זר היה כן על

 הראות אל מהנוגע כלומר מראות רק, דעתו בצלילת מה בצד לפגום וחושים כחות אפיסת

 את לשלול לא ,עשו את ויקרא שהקדים מה אך. כמאז היה ושלם תמים השאר בכל כי, בלבד

 עשו תא ויקרא אומרו וזהו, בגדול להחל אנשים דרך וכן ,הגדול בנו להיותו רק ,מברכה יעקב
, בברכה להתברך חלקו הוא לאשר גם, לברכה יצלח ולא הוא רשע כי ומיודעו .הגדול בנו

 תרחק לא לברכה לזכותו מה כושר שיהיה, האב אל כבן אלי חסייהמת כלומר בני ואמר הקדים

 .אליך ומתדמה כדברך הנני כלומר הנני לו ואמר, ממך

 

  :ָנא ָזַקְנִּתי לֹא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי-ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ב
 תייכה גרמה הכחות שאפיסות חשב כי הזקנה אלי בא כרגע עתה כלומר זקנתי נא הנה ויאמר

 ואמר גזר לכן, טבע בדרך שלא כרגע רק מעט מעט החולשה אליו החלה שלא ראה והוא ,עיניו

 וכאשר. קרוב שסילוקו סימן רק זה אין כי, חותיווכ הדרגה בלי ואפסו כרגע הזקין מעתה כי

. יפנה לא שמא מעתה בניו את לברך חפץ היה לכן, במות יקרנו כן פתאום הזקנה אליו קפצה

 .כאמור מותי יום ידעתי לא לכן, לקו קו ולא זקנתי ברגע נא כלומר, זקנתי נא הנה אומרו וזה
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  :]ָנא ֵכֶלי� ֶּתְלְי� ְוַקְׁשֶּת� ְוֵצא ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי (ָצִידה) [ָצִיד-ְוַעָּתה ָׂשא ג
 ברכת עליו תחול לא ורשעו בצעו בעוון כי והוא, אברכך שאני דרך לך והכן כליך נא שא לכן

, הברכה מעין גדולה מצווה בעשותו אם כי, להתברך דרך לו אין בלבו יצחק אמר כן על, טוב

 במטעמים גשמית הנאה אותו והטעים אב כבוד נא יעשה, גשמית הנאה ברכתו להיות כי והוא

 כי ראה זה לעומת והנה .מטעמים לו ועשה והווצ כן ועל .לברכה יזכה כן ידי ועל, אהב אשר

 ןייז כלי בכל הבריות את מלסטם שדה איש שהוא, הזולת את יצר אשר רעותיו ינגדוהו הלא

 עשה לו ויאמר התחכם כן על. ממנו הנאותיו למנוע הברכה על יעמדו ואלה, הנאותיהם ומונע

 בהם לסטאותך בם תעשה אשר הכלים כי, לטובה רשעתך מעשה כל נא והפך איפוא זאת

 השדה הוא הרעות תעשה אשר ובמקום .וקשתך תליך כליך נא שא וזהו. זאת ימצוות תעשה

, הזאת מצווהה עשה שם, שדה איש ציד יודע היה כי ,השדה מן עשו ויבא א"כד, לך הידוע

 מה כלומר ,ציד לי צודה עתה נפשות תצוד אשר הצידה הוא הרעה ומעשה, השדה וצא וזהו

 .לטובה רשעתך הכנות כל שתהפך באופן. ציד שאינו מה ולא ציד שהיא

 

  :ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאֵכָלה ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכ� ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות-ַוֲעֵׂשה ד
 הזה העולם הנאת בם שאהנה מטעמים לי עשה הזה העולם וטובות להנאות תזכה ולמען

 וזהו, שליח ידי על ולא בעצמו יצוד הווצו יותר להכינו דרכנו פי ועל. דהימ כנגד דהימ לך אוותב

 ולא אתה לי והביאה, עצמך ידי על מטעמים לי ועשה וכן, למעלה הכתוב מהטעם לי צודה

 לא אלה כל ועל. לשמו לו תהיה משלשתן פעולה שכל לומר פעמים שלשה לי ואמר. שליח

  .ואוכלה וזהו ואוכל שאהנה עד להתברך תזכה
 

 בעבור אמר לזה, האלה ההכנות כל אשאל זה למה לברכך אחפוץ אם הלא תאמר ושמא

 על השורה שכינה ידי על זולתי המתברך על חל הצדיק ברכת שפע אין כי והוא, נפשי תברכך

 .המתברך אל המברך נפש ידי על ישתלשל אתו ה' באשר ואז, הצדיק נפש

 

 הלא כי, אלה בכל לצוותך ארבה אם החפץ על תתמה אל אמר לכן, הרבה רע עשו כי ידע והנה

 מטהור יתן מי כי לברכך נפשי ותחפוץ הטמאה נפשך אל הקדושה נפשי שפע ילך דרך איזה

 .לברכך עמי ותסכים נפשי תברכך אלה הכנות ידי על לכן, לטמא

 

 כי נפשי תברכך בעבור הוא, לפני המטעמים מהיות ולא שאוכל עד אברכך שלא מה יאמר או

) ג לד רבה ויקרא( הלל כמאמר עמה חסד ותגמול אכלי אחרי לכן, כמדובר ממך רחוקה היא

 מה בצד תתקרב עמה גם שתעשה מצווה ידי ועל, נפשו עם חסד לגמול שהוא לסעוד בלכתו

 .טוב ברכת אליך ממנה להשתלשל מבא להיות

 
  :ֵעָׂשו ְּבנֹו ַוֵּיֶל� ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא-ֶאלְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק  ה
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 אמר לזה, שמה וימצאהו עשו יבא אביו לפני בהיותו אולי הוא לחוש בדבר קרוב שהיה מה הנה

 פי על יודעת רק מיצחק שומעת יתהיה לא אם כי והוא ',וכו אמרה ורבקה' וכו שומעת ורבקה

 היה כך ובתוך רבקה לידיעת יצחק מאמר בין זמן ברוע אפשר היה ,מיצחק ששמע מה מגיד

 'וכו שומעת ורבקה אמר לזה, בגניבתו ויתפשהו שם יעקב את וימצא ומביא ומכין צד עשו
 ובתוך יתאחר שודאי המוכן מן ולא להביא ציד לצוד עשו וילךש וגם. שליח ידי על ולא כלומר

 אמרה ורבקה מיד רק, ליעקב מלהגיד שומעה אחרי איחרה לא וגם. המזומן מן יעקב יביא כך
 .אמרה מאז והיא שומעת ורבקה כלומר אמרה ורבקה רק רבקה ותאמר נאמר שלא וזהו

 

 . הדבר עשות לבלתי יעקב לבב יתחמץ חמש תחת והנה
 . היה יעקב קול הקול כי הקול בהברת יצחק ירגיש אולי. א

 כאשר עשו אל יצחק בין עבר מאשר, יעקב בדברי שינוי אביו יראה פן, פיו באמרי ינקש פן .ב

 . יחדיו נדברו אז

 כי הזה העולם של גשמיות ברכות אם כי עשו את יברך בל אבי את ידעתי, יעקב יאמר כי. ג

 המרובה אפסיד ולא הבא העולם הוא נחלתי בחלק אני בוחר כי בהן חפץ לי ואין, חלקו הוא

 . שולחנות לשני זוכה אדם כל לא כי, במועט

 אני אך, מלהצליחו ממנו חסדו ה' ימנע לא ולכן אביו מצוות לעשות הולך אחי הלא יאמר כי .ד

 ממני הצלחתו יעביר ה' וגם. לאלוהים וחטאתי אותו לרמות רצונו ולהפר אבי את להכעיס בא

 . הזה הדבר בגלל

 ולאחיו לאביו כעס ויהיה במחתרת כגנב נתפש ויהיה אביו לפני עודנו השדה מן עשו יבוא פן .ה

 . ברכה ומשולל

 

 רבקה בהגדת הכתוב הקדים, החמשה בעבור נחלתו את ישחית בל יעקב מלב להסיר כן על

 תעלה, לשנותה הוא אפשר בלתי כי גם, הקול ענייןל כי והוא. חמשתן ארוכת שהיה איך אליו

 כי, אליו המדבר עשו פי כאילו באצבע מורים מפיו היוצאים הקול דברי שיהיו במה ארוכתה

 יעקב קול דברי כי בשמעו, עמו ושוברו קול יהיה כי, הברתה שתעוות מה הקול דברי יתקנו

  – וזהו. יחדו צדקו עשו אל יצחק פי דבר ואשר

 

  :ֵעָׂשו ָאִחי� ֵלאֹמר-ָאִבי� ְמַדֵּבר ֶאל-ַיֲעֹקב ְּבָנּה ֵלאֹמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת-ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ו
, אביו אל יעקב לאמר כדי, עשו אל יצחק דברי לו שאמרה לאמר בנה יעקב אל אמרה ורבקה

 ויחזיקנו יחטיא ולא לעשו בינו היו אשר הדברים הם הן כי יצחק בהן שיכיר הדברים תכונת

 .לאחרים לאמר שהוא לאמר משמעות וזהו. ד"בס אביו אל יעקב בדברי נבאר כאשר, לעשו

 

 עברו ואולי, עשו אל יצחק דברי כל אל היטב לבה שתה לא אולי, לחוש מקום היה עדיין והנה

 מהחמשה השני העיכוב והוא, ויאחז ויתבדה יעקב בהם וישנה, מרבקה שנשמטו דברים ביניהם
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 ולא בעצמי כלומר ,אביך את שמעתי הנה לו אמרהש אמר לזה, האחד תיקון וימנע הנזכרים

 את לך לאמר כדי בכוונה שמיעתי והייתה ,אחיך עשו אל מדבר אביך את, זולתי ידי על

  .לאמר אומרו וזהו, תחטיא ולא בעצם הדברים כל אל לבי שמתי ספק אין כי באופן, הדברים
 

  :ִלְפֵני מֹוִתי 'הִלי ַמְטַעִּמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני -ָהִביָאה ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשה ז
 דקדק אשר דברות שלש אל פניך שים לומר', וכו לי הביאה, מיםיהמסו אביך דברי הן ומה

 :בצוותו

 . בעצמו המטעמים והעושה המביא הוא שיהיה .א

 . המוכן מן ולא ציד שיהיה. ב

 . אוכלו טרם ולא יברכנו כך ואחר להיתח שיאכל .ג

 הרי, מצידי ואוכלה, בעצמו היהעשי הרי ,אלי דברת כאשר עשיתי, אביו אל יעקב דברי הן והן

, ממש אמו בלשון לאומרם שלא בחכמה ויעש, האכילה אחר הברכה הרי ,תברכני בעבור, הציד

 .מהחמש השנים הותקנו הרי. יורגש פן מה בשינוי אמר לכן, ומערים כמלומד יראה בל

 
 בברכות יבעט כי יעקב ימאן פן יראה כי, לשנות ראתה בזה כי והוא ה' לפני אמר השלישית ועל

 על להעלות ,ה' לפני ואברכך, היו עשו אל יצחק דברי כי, ואמרה בו היתלה כן על, הזה העולם

 .ה' לפני אל חסותייהמת רק, לברכו לבבו על היו גשמיות ברכות לא כי רוחו

 

 האמור זולת רבקה ותאמר אמר ולא ,אמרה ורבקה ,באומרו למעלה הכתוב רמז זה כי ויתכן

 באופן, מגיד פי על ולא ,עשו אל יצחק בדבר שומעת רבקהש היות שעם לומר ,למעלה בזה

 ולא אמרה שרבקה מה בדבריה יש כלומר אמרה ורבקה כן פי על אף, בפרטות דבריו כל ידעה

 אחרי כי, והוא, אמות בטרם אמר הוא כי ,מותי לפני אומרה וגם .ה' לפני אומרה והוא, הוא

 הבא בעולם ונחלה חלק לעשו אין כי יודע אבי הנה, יעקב יאמר פן חששה, ה' לפני שאמרה

 הברכה בטחון לחזק כוונה תהיה לו אמר שכך כדברך יהיה לו והן ?בטובותיו יברכני ואיך

 כי גם כלומר מותי לפני ואמרה עוד שינתה לכן. רוחניות שתהיה ולא בה יתברך הוא שיסכים

 בברכת אתה גם ויברכך באים ימים הנה כי בבוטחך, בם נפשך תגעל לא נהייתה גשמיות

 לכן. לברכך יפנה לא ושמא, למיתתו סמוך שהוא שיורה מותי לפני אמר הנה כי, הבא העולם

 לפני רק אמות בטרם אמרה לא לכן. ריק ישארהמל לצדיק מעט וטוב תעמוד אל חושה מהרה
 .תכיפות להורות מותי

 ל"רז וכמאמר, שם ל"ז י"רשש ריכפ למיתתו סמוך שהוא, מותו לפני' וכו משה בירך אשר א"כד

 .בו נפשו שנחה ביום שהיה) א דברים ספרי(

 

  :ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָת� ח
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 כלומר, בקולי שמע בני ועתה אמרה לכך, אתה ולא מצווה לעשות הולך עשו כי הרביעית ועל

, בקולי לשמוע כדי זולתי, אחיך לרמות או ברכות קנות לכוונת הדבר תעשה לא כן גם ואתה

 בכבודי בייוח בני שאתה במה כלומר, בקולי שמע בני וזהו. אם כיבוד מצוות עושה שנמצאת

 ברכות תייקנ כוונת מצווהה בכוונת תשתף ואל. מצווה תעשה אתה שגם באופן, בקולי שמע

 אני לאשר רק תהיה לא מגמתך כל גם כי. הוא ולא אתה עליו ותצליח אתה תעדיף למען, כעשו

 משתף רק, ידמה כן לא שעשו מה, זולתה לבחינת לא מצווה שאני למה כלומר, אותך מצווה

 .ברכות תייקנ

 

 ִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים ֹטִבים -ַהּצֹאן ְוַקח-ָנא ֶאל-ֶל� ט
  :ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאִבי� ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב

, בבית אתי מזומן הוא אצוך אשר כל הנה כלומר' וכו הצאן אל נא לך אמרה החמישית ועל

 מעשו יותר שאמהר המטעמים אעשה שאני גם ואף, יתאחר שוודאי להביא ציד לצוד הלך ועשו

 באופן, ממנו יותר בדבר ומזורזת רגילה היא תהיהי ספק אין כי. עצמו ידי על לעשותם והושנצט

 . אביו לפני במטעמיו עשו אויב טרם תוכל וגם תעשה

 בעצמי שמעתי עתה הנה כלומר ,שמעתי הנה אליו באמור, למעלה רמזה כן גם אפשר וזהו

 הנה כלומר ',וכו שמעתי הנה אני רק, לי שהגיד עד משומעו שיאחר שאחוש הזולת ידי על ולא

 ציד לי הביאה הוא אביך דברי וגם. והווה מזומן שהוא במה רק צודק הנה לשון שאין, עתה
' וכו נא לך ובאומרה. לו תוכל יכול כי טוב לברכות ותקדמנו התחכם לכן, יתעכב באופן' וכו

, כן לא ואני והבאה ועשיה ציד עצמו ידי על מצווהה כל עושה עשו הנה יאמר בל כן גם כוונה

 אתה ולא המטעמים שאעשה ומה, אם כבוד לשם לשמי לי כלומר ,לי קח אתה גם אמר לזה

 רצון מה בצד תעשה ובזה ,אהב כאשר לעשותם מאד יודעת שאני רק, התרשלותך מפאת לא

 .כמוני אהב כאשר בעצם לעשותם ידע לא הוא כי, מעשו אביך

 

  :ְוֵהֵבאָת ְלָאִבי� ְוָאָכל ַּבֲעֻבר ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ� ִלְפֵני מֹותֹו י
 ידי שעל הזכירה הנה ,ואכל לאביך והבאת. הבאה מצוות גם לך הרי לאביך והבאת כך ואחר

 גם תבצר לא גשמית אכילה ידי על הנמשכת הברכה כי לה יאמר פן הרגישה, תבורך אכילה

 ,מותו לפני יברכך אשר בעבור ואמרה חזרה לכן. האכילה מעין גשמית ברכה מהיותה היא
, למיתתו סמוך הוא מותו לפני כי זה לעומת ראה ',וכו ואכל אומרי אל לב ותשית תמאן אם לומר

 .זאת גם ותאבד יסתלק טרם ידך תנח אל מזה וגם

 

 וגם, אחרת עוד אל לבך שמת לא אמי הלא אמר אז, כוביויע חמשת נסתלקו כי יעקב ובראות

  –והוא , יזהר הכל על הנולד את הרואה, היא רחוקה כי

 

  :אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה יב
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 . יעשה אולי, ודאי שאינו גם כי אבי ימושני אולי

 לומר ',וכו עלי והבאתי אמר לזה, כזאת רחוקה חששה אל לבך תשית זה למה תאמרי ושמא

 והוא ברכה ולא וגם, פקפוק מיני כל אל לחוש יאות, גדול הסתכנות עצמי על מביא אני להיותי

, יברכני לא בסוף אותי לברך עתיד שהוא הברכה שאותה) יא סה רבה בראשית( ל"רז כמאמר

 עלי קללה המביא אני שאהיה ',כו והבאתי וזהו. יקבני קוב ושגם, הרבה טובה מאבד ואהיה
 .ו"ח

 

 ברכה ולא וזהו, יברכני לא ברך גם לפחות, יקבני לא קוב כי וגם', וכו והבאתי הכתוב שיעור או

 .כמדובר לו המעותדת הבא העולם טוב ברכת והיא

 
  :ִלי-לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְת� ְּבִני ַא� ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוֵל� ַקחַוּתֹאֶמר  יג

 ייגד עורות את אליו לאמר היתה ',וכו אבי ימושני אולי אומרו אל המקובלת התשובה הנה

 בהלביש חששתו על לחוש אנושיות מתחבולות עיקר לעשות ראתה לא אך'. וכו אלביש העזים

 אם יודע ומי. ו"ח קללה עליו הביא בסכנת עצמו להביא מספיק זה אין כי העזים ייגד עורות

 או צואריו מחלקת או ידיו מעל העור ישמט אולי או. אדם לשערות העזים שערי בין אביו יבחין

 ואמרה בחכמה השיבתו כן על. ופניו במצחו ימששנו או וירגיש העור וינדנד קצת בחוזק ימשמש

 . הלז האסון יקרך לא כי תירא אל לאו או למששך בלבו יתן אם לומר 'וכו עלי

 

 מצוות לעשות רק אחיך את לנצח או ברכות להנאת הזה במעשה רוחך על יעלה שלא בזאת אך

 אומרו וזהו. נזוקין אינן מצוות בדרך הולכי בידנו הוא גדול כלל כי, בכסלך יהיה ה' אז כי, אמך

 כי ימצוות לעשות לשמי תהיה הקיחה גם ומעתה, ןותכו שלכך בזאת אך לומר בקולי שמע אך

 .לי קח ולך אני אמך
 

  :ַוֵּיֶל� ַוִּיַּקח ַוָּיֵבא ְלִאּמֹו ַוַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו יד
 שלשת עשה והוא, לשמה הקיחה שתהיה רק אמרה לא היא כי, הצווי על שהוסיף הכתוב הורה

 למה כלומר לאמו עשה אלה שלש ויבא ויקח וילך, וההבאה והקיחה ההליכה לשמה הפעולות

 . המצוות לעשות אמו שהיתה

 

 עדיין, מיצחק יחסר הראות שחוש אף כי והוא. זירוז מיני בכל הזדרזה גודל הכתוב סיפר ועתה

 בחוש והוא. הנותרים חושיו בארבעת עשו או יעקב אם לפניו הבא זה הוא מי להכיר מקום היה

 אשר המיוחדים מטעמים לו יביא אם הטעם ובחוש, עשו או יעקב קול הקול אם להבחין השמע
 משאר תבשיל ועושה משנה היה ואם. אהבתי כאשר מטעמים לי ועשה לעשו צוה כן כי .אהב

 הריח בחוש גם ,אהב כאשר נצטוה אשר הוא עשו לא כי יכיר יותר החביב אופן בלא מינים

 בחוש וכן. הוא יעקב כי יכיר ובהעדרן בהן עשו ישמש אשר החמודות בגדיו ריח את בהריחו
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 בל התחכמה אשר כתבנו הלא השמע בחוש והנה. שעירות ידיו אם אביו שימושנו המישוש

 באופן המדבר עשו כאילו ומורים מוכיחים דברים קול בקול יתן זולתי אביו לפני יעקב קול ישמע

 הטעם חוש על, הנותרים בשלשה הבחנתו גם ממנו להסיר עתה ובאה. עמו ושוברו קול יצא
 .לעשו צוה כאשר שהוא אביו אהב כאשר מטעמים אמו ותעש אמר

 

 ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית -ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת טו
  :ַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן-ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת

 הכתוב כאמרי לעשו החזיקו כן ידי שעל הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח הריח חוש ועל

 הקפדת אל חששה ולא לקחתם עצמה הכניסה זה חוש חששתן ולתקן'. וכו בגדיו ריח את וירח

 . לזולתו בגדיו נלקחו כי בראותו עשו

 

  אמר המישוש חוש ועל

  :ַצָּואָריוָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת -ְוֵאת ֹעֹרת ְּגָדֵיי ָהִעִּזים ִהְלִּביָׁשה ַעל טז
 

  :ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני-ַוָּיבֹא ֶאל יח
 הברת על בפרט אביו את לנסות להיתח והחל, לבב במורך נכנס יעקב היה עדיין אלה כל ועל

 להביא בא כי לאביו השמיע טרם כן על, מהותם תשתנה לא כי הפחד עיקר היה בו אשר, הקול

 כי, כגנב נתפס היה לא עדיין אז כי, יבחין אם לראות ,אבי לומר לפניו קולו השמיע, מטעמים לו

 ויאמר יענה אביו בלב נתן עליו ה' ובחמלת. אבי ואמר הקדים לכן, לבקרו בא כי לאמר יתנצל

 .בודאי ליעקב אותו כמחזיק ולא כמסתפק בני אתה מי

 

 ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶר� ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי -ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יט
  :ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁש�-קּום

 עשו תייישה שומעו טרם אם ומה הדברים וחומר וקל, בעזרי הוא ה' הלא בלבו יעקב אמר אז

 יעקב אני אם ספק המטילים דברים הם אשר, עשו את צוה אשר מטעמים שהבאתי או, בכורו

 שאזכיר וגם, עשו שאני אליו באומרי כן ואם, קולי הכיר ולא אנכי מי בקולי בי נסתפק, עשו או

. עשו היותי צד אל יטה הלא, צוהו אשר המטעמים ואביא, לעשו דבר אשר המיוחדים הדברים

 יתכן, אנכי במלת נפסיק שלא אף, בהחלט כמהתל יראה ולבל ,עשו אנכי לאמר כח עצר לכן

. זה בדבר במקומו ונכנס ממנו לקחה כי, הבכורה בבחינת עשו אל איכותו נתהפך כי בלבו כיוון

 בשלשה לו רמז איך כתבנו והנה. בכורך היותי בבחינת כלומר בכורך עשו אנכי אומרו וזהו

 .אמו לו שרמזה סימנים

 

 נפש אמו לו הזכירה שלא מה ,נפשך תברכני אמר כי ,דבריו סוף אל לב לשית ראוי ועדיין

, ליעקב דבריו מגיד מי, נפשי תברכך אמר עשו אל יצחק שבדבר ואף. ה' לפני ואברכך רק, כלל
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 לא כי כתבנו הנה אך. בעלה נפש את להזכיר שלא ראתה מה וגם, אמו פי על רק ידע לא והוא

 מטעמים עשות שהצרכתיך מה אביו לו שאמר, ברשעתו רק, נפשי תברכך לו נאמר עשו בצדקת

 רחוקה היא כי, לברכך היא ותחפוץ נפשי אל תתקרב זו מצווה ידי שעל כדי הוא, לשתתברך

, לעשו המיוחדת בברכה נפשו תגעל בל, מיעקב זה דבר הסתר רבקה כוונת להיות לכן. ממך

  .ליעקב נאותות טוב ברכות יברכנו ולא אביו בעיני הוא רע כי

 

 כתבנו כאשר, לברכו יצחק חפץ היה רוחניות ברכת כי לו לרמוז בקשה גם אם כי עוד ולא

 המורה נפשי תברכך בעבור אמר אשר עשו אל יצחק מאמר הסתירה כן על ,ה' לפני באומרו

 לו אמר כן כי בחכמתו דן, אביו לפני עשו היה אשר הגדר מאד יודעת נפשו כי יעקב אך. הפכה

 עשו כי וישפוט יצחק ירא למען כן אמר, עשו היותו האמין יצחק בידי להחזיק זה על נוסף, אביו

 בעבור אומרו וזהו, אביו נפש שתברכנו הכנה ושצריך נפשו מרת יודע הוא כי, ספק בלי הוא
 .ממנו ותרחק ברכה מעשו תחדל זו מצווה בלעדי כי להורות, ולמעלה זה במקום 'וכו

 

 ? ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמצֹא ְּבִני-ְּבנֹו ַמה-ֶאלַוּיֹאֶמר ִיְצָחק  כ
  :ֱא�ֶהי� ְלָפָני 'הַוּיֹאֶמר ִּכי ִהְקָרה 

 הקול הברת כי, ולכאן לכאן פנים ראה כי, יעקב או עשו היה אם בדעתו גזר לא כה עד והנה

. יצחק אליו דבר אשר הדברים הן הן כי, המדבר עשו פי כאילו יורו ודבריו, יעקב היותו תורה

 ',וכו מיהרת זה מה ואמר, דבר של אמתו על לעמוד ולדרוש לחקור בקש, בקרבו נדון ובהיותו

 כאשר יעקב אל אמר ולא ,בנו אל הכתוב אמר בעיניו שקול הדבר ובהיות. ד"בס יתבאר כאשר

. מהם איזה ידע לא אך, בנו שהיה רק ידע לא כי, היולי לשון בנו אל רק, זה שאחר בפסוק

 כאשר להתברך ראוי בלתי ידעתיך הלא כלומר ,למצא מיהרת זה מה אמר הדבר ולחקור

 הברכה כאילו, עשו אתה אם למצא מיהרת ואיך, הכנות לו הרבה כן על כי, למעלה כתבנו

 למהר מוצאה ביד המציאות שאין היות עם מיהרת ואמר. ליעקב רק זה יאות ולא, אחריך רודפת

 זה מה, מיד אולמצ וזכית בתשובה שחזרת אפשר כי גם יאמר אך, מהרת שיאמר למוצאה
 כי גם לומר ',וכו הקרה כי והשיב בדברים הבין ויעקב. למצא כדי וזכות הכנה לעשות מהרת

 ',וכו הקרה כי בזכותך רק, לפני ה' המציא בזכותי לא, להתברך והגון ראוי ובלתי עשו אנכי

 שמיהרתי על יעקב היותי תדין ולא. היה לצורכך כי הנאתך לקרב לפני אלוהיך שהוא למה

 יצחק היה כה עד כי. בפח ונלכד הפחת מתוך נס והוא. למעני ולא הדבר עשה זכותך כי, למצא

, ה' הקרה באומרו, יתברך שמו מזכיר אותו בראותו עתה אך, עשו או יעקב היה אם מסתפק

 ל"ז כמאמרם בפיו שגור שמים שם אין עשו כי אני יודע כי יעקב אם כי זה אין בלבו אמר אז

 .)טו סה רבה בראשית(

 

  :לֹא-ָּנא ַוֲאֻמְׁש� ְּבִני ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם-ַיֲעֹקב ְּגָׁשה-ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל כא

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 334       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 עתה כי, הקודם בפסוק אמר כאשר בנו אל אמר ולא ,יעקב אל יצחק ויאמר אומרו יהיה וזה

 לנסותו רצה ולכן יעקב היותו הוראת באמריו גם, קול הברת איכות זולת עתה כי. ליעקב החזיקו

 והנה. מקודם כן אמר שלא מה ,ואמושך נא גשה ואמר, בעצם הדבר לאמת, במשוש עתה

 הוא זה ואומרו, פעמים זה בני אומרו אך, לא אם עשו האתה ואמושך נא גשה יאמר מהראוי

 לי לבן חסייהתת לו שאמר ,בני אליו ויאמר אומרו על למעלה שכתבנו במה יאמר אך. מיותר

, הוא יעקב כי עתה לו מתאמת שהיה למה לכן, לברכה לזכות מה בכשרות אלי מתדמה כלומר

 היותך רואה אני כי ,ואמושך נא גשה אמר, שמים שם בהזכרת כשרון הוראת על היה הלא

 זה האתה כלומר ,עשו בני זה האתה ואומר מתמיה אני כן על כי, לי מתדמה כלומר ,בני

 או ,עשו בני ה' הקרה האומר זה האתה כמתמיה הכתוב ושיעור. עשו בהיותך לבני חסיימת

 .לא אם וזהו, יעקב יהיה
 

  :ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵּׁשהּו ַוּיֹאֶמר ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו-ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ֶאל כב
 קומתו מלא נופל והיה, ברכיו על מים ונשפכו, לאחוריו יעקב שנרתע) שם( ל"רז אמרו והנה

. ךאלוהי אני כי תשתע אל, אליו אמר ה' וגם, צדיו משני מלאכים שני ה' שלח לולא, הפחד מרוב

 יעקב ראה כי, וימושהו יעקב ויגש יאמר די והיה ,אביו יצחק אומרו יתור אל שכל בשום ואפשר

 מתדמה לו לבן מחזיק אותי הלא אמר כי, קללה עליו להביא אסון יקרנו ולא לגשת זה בטחון

 במה אביו יצחק אל יעקב ויגש וזהו. יקללני לא איפה כן ואם, ה' הקרה כי אומרי על, אליו

 רעד אחזתו זה מה על לדעת לב בשום והוא, שוימושהו במה עזרו ה'ו. לו מתדמה אביו שהוא

 משערות יבחין פן מיראתו היה אמנם. ידיו על היו עזים ייגד עורות והלא), ל"הנ( ל"ז כמאמרם

 על, וירגיש בשרו מחלקת העזים עור ויתנדנד מה בדוחק ימשש פן או, אדם בן לשערות עזים

 ,וימושהו אומרו וזהו, בקלות ידיו בנגיעת רק בעצם משמש שלא עמו היה ה' אך, ורגז פחד כן
 .בצהרים ממשש מגזרת וימששהו אמר ולא

 

 היותו יראה הקול בחינות בשתי כי, לומר והידיים הקולות בכפל יכווין '.וכו קול הקול ויאמר

 . עשו היותו יראה הידיים בחינות ובשתי ,יעקב
 

  :הם הקול ובחינות

 . הקול הברת .א

 זה קול אמר שניהם ועל, שמים שם שהזכיר ,אלוהיךה'  הקרה כי באומרו, הקול דבר .ב

 על הוא והשני, ההברה על הוא הראשון כי מלא והשני חסר הראשון כן שעל ואפשר. פעמים

 . בפיו שגור שראה מהשם אות היא ו"הוי וגם. ההברה אל ועיקרית תייהתוכ האמירה

 
  עשו ידי והידים

 . שעירות בממשות .א
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 .עשו ידי מעשי היותן שיורה, עשו אל בשאלתו אהב כאשר מטעמים עשהש, ידיו בפועל .ב

 

  :ָיָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִעֹרת ַוְיָבֲרֵכהּוָהיּו -ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי כג
 להטות ראה מה כן ואם, שקול הדבר היה כן ואם, משניהם צד כל להורות סימנים שני היו והנה

 ואל בשב ויהיה, להקל ברכות ספק בעיניו יהיו לפחות או, האחר הצד מאל עשו היותו צד אל

 להטות ראוי יותר כי, הוא ההתנכרות צד אל שנטה מה לומר ',וכו הכירו ולא אמר לזה. תעשה

 ,ויברכהו וזהו פועל ועשה הכירו לא כן ועל, הקול הברת ממשות מאל המישוש חוש ממשות אל
 .תעשה ואל בשב היה ולא

 

  :ַוּיֹאֶמר ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר ָאִני כד
 הוראת על תמיה עדיין שהיה גם, להיבתח מאשר עשו היותו אל דעתו נטתה שעתה ולהיות

 עם לבן חסיישתת זה אתה היתכן כלומר ,עשו בני זה אתהה נאמר להימתח כן על, הכשרות

 אמר ולא ,עשו בני זה אתה :ואמר בתימה היקל ,הגוף ממשות שראה עתה אך, עשו היותך

 . הכשרון הוראות על מה בצד לבבו מתחמץ שהיה עם, כמאז תמיהתו גדלה לא כי, א"בה האתה

 

 מה כן על. הקול בהברת יותר להתחזק כדי זה אתה לשאול לחזור רצה יתכן ,אני ויאמר ושב

 כרתינ הקול הברת אין אחת שבמלה כדי ,אני רק עשו אנכי אמר ולא, ביותר קיצר יעקב עשה

 הברת נקודות בשתי כמעט יורגש שלא 'אני' אם כי נקודות שלש שבה 'אנכי' אמר לא וגם. יפה

 .מאומה דבר לא שיצא עד כן אחרי וגם. להבחין הקול

 

  :לֹו ַוּיֹאַכל ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת -ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ� ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש כה
, ובמישוש בשמע בשניהם יצחק סהינ, איננו כי הראות זולת, החושים מארבעת כי להיות והנה

 בשנים כן פי על אף לנסות רצה, המישוש אל מה בצד נוטה היותו עם, שקול הדבר היה עדייןו

 באומרו עשו אל והוצ כאשר, אהב אשר המטעמים הם אם לראות הטעם בחוש והחל. האחרים

 שיהיה וגם, אהב מאשר היה אם כלומר ,בני מציד ואוכלה לי הגישה ואמר, אהבתי כאשר

 כן פי על ואף, לצבי גדי טעם קרוב כי, הרגיש ולא ויאכל. נצודת בלתי בהמה טעם או צבי טעם

 .לגדי צבי שבין הטעם הפרש בדקדוק ןויכו לא ןייה שבעריבות למען, ןיי לו ויבא

 

  :ִּלי ְּבִני-ָּנא ּוֲׁשָקה-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְּגָׁשה כו
 ואריח גשה יאמר אם כמכביד יראה ולבל, הריח בחוש לנסות רצה, הבחין לא שבזה ובראות

 :כאומרו היה וכן, יריח שבהגשה כדי ,בני לי ושקה נא גשה אמר, בגדיך ריח

 ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר -לֹו ַוָּיַרח ֶאת-ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק כז
  :'הְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו 
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 כי, נפשו עם נפשו והתקשרות התערבות לתת יהיה הנשיקה אל וטעם '.וכו וירח לו וישק ויגש

, היה עשו כי בדעתו גמר זה ידי על ואז. ויחי פרשת ד"בס נבאר כאשר הנשיקה עניין הוא כן

 '.וכו בני ריח ראה ואמר
 

  :ְוֹרב ָּדָגן ְוִתירׁשְל� ָהֱא�ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ -ְוִיֶּתן כח
 .ויתן ויחזור יתן לומר) ג סו רבה בראשית( ל"רז שהוצרכו ויתן של ו"וי אל לב לשים ראוי הנה

  ?'ראה' לו שיאמר יצחק ידבר מי אל ',וכו ריח ראה אומרו אל גם

 רע כי, עשו את לברך יתברך הוא ימאן פן מיראתו והוא, יתברך עמו מדבר שהיה ואחשבה -

 ראה ה"להקב אמר כן על, היה עשו כי חשב והוא, הטומאה שדה הוא החיצוני שדה איש, הוא

 נא ראה - יתברך - לו ואמר, עמו עדן גן שנכנס) יח סה רבה בראשית( ל"ז כמאמרם והוא', וכו
 הוא, ה' ברכו אשר שדה אותו כריח רק, ה' ברכו לא אשר צונייהח שדה כריח שאינו ,בני ריח

 השדה את ובירך שנתן כמו ',וכו לך ויתן ולכן ,אליו הברכה נאותה כן ואם, הקדוש תפוחים שדה

  '.וכו ויתן כן גם הנזכר

 ועוד, ברכו אשר על נוסף לומר ו"הוי יהיה כן גם, שאמר בני אל יחזור ברכו כאשר אומרו ואם

 '.וכו לך יתן
 
 

 ַיַעְבדּו� ַעִּמים (ְוִיְׁשַּתֲחוֻ) [ְוִיְׁשַּתֲחוּו] ְל� ְלֻאִּמים  כט
  :ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחי� ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל� ְּבֵני ִאֶּמ� ֹאֲרֶרי� ָארּור ּוְמָבֲרֶכי� ָּברּו�

 
 ַיֲעֹקב -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר� ֶאת ל

  :ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹוַוְיִהי ַא� ָיצֹא ָיָצא 
 הּוא ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו -ַוַּיַעׂש ַּגם לא

  :ָיֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעֻבר ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁש�
 להתעכב המתברך] דרך[ היות שעם .אביו לפני עודנוב עשו לפני יראה בלל יעקב יראת הורה

 צאת תייוהו, הברכה כלות תייהוו כי עד נחפז אם כי, עשה כן לא הוא אך, המברכו לפני מעט

, אחד רגע היו יחד כי, להדדי ותייהו הוקשו, לו שחוצה והחצר, יצחק שם אשר מהבית יעקב

 ומהמקום יצחק שבו מהחדר יציאות שתי שהן, יצא יצא אך ויהי' וכו כלה כאשר ויהי וזהו

 זה, היה מפולש יצחק בו שהיה שהמקום) כז רמז תולדות ילקוט( ל"רז אמרו והנה. לו שחוצה

 .מכאן יוצא וזה מכאן נכנס

 

 ,אך אומרו וזהו, פסיעות שתי גמר לא כי ,אך מלת מיעוט וגם יצא יצא מלת שכפל ואפשר
 . פסיעות שתי הן יציאות שתי על מיעוט שהוא
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 שאמרו) ב סז רבה בראשית( ל"רזל גם ומה, יתברך השגחתו מגיד שהכתוב זה הפך אפשר או

 יעקב שמיהר מה ספרו אחר יאמר ובזה, יתאחר למען קושר שעשו צבי כל מתיר היה שהמלאך

 גמורות יציאות שתי יצא שכמעט ,יצא יצא אך ויהי' וכו כלה כאשר כי, עשו אויב טרם לצאת

 ,אלו יציאות אחר כי, ההוא פזוןיהח כל צריך היה לא ,יעקב את ה' שבאשר פי על אף, כמדובר

 '.וכו הוא גם ויעש) לא( וזהו, כן אחרי עד המטעמים עשה ולא ,בלבד מצידו בא עשו עדיין
 

  :ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנ� ְבֹכְר� ֵעָׂשו ?ָאָּתה-ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי לב
 אלי תתנכר עתה האם כלומר ,אתה מי אומרו על כמתמיה שאמר ר"תבי בטעם אני מלת והיות

 האם, ואומר ומצטער כמתמיה קול והנמכת ר"בתבי אני במלת האריך כן על, הולדי מאז יותר

 ותשאל, הבכורה מכרתי אם שתסתפק, בכור אני אם לדעת הוא ואם, אני מי להודיעך צריך אני

 .הברכות הפסיד לבל והיתל אני שבכור אודיעך, בזה תלויה שהברכה כלומר, בכור אני אם

 

 :ְמֹאד ַוּיֹאֶמר-ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגֹדָלה ַעד לג
  .ָּברּו� ִיְהֶיה-ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָוֹאַכל ִמֹּכל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ַּגם-ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד-ִמי
 איפה מי לומר החרדה יתהיה זה ועל עמו גיהינום שנכנס) שם( ל"רז אמרו והנה '.וכו ויחרד אז

  '.וכו ציד הצד הוא לו ואמרו, גיהינוםב נאפה מי

 

 ולא מאד עד גדולה נאמר ובשני .הנזכרות האלו החרדות שתי אל לב נשית דרכנו פי ועל

 . בראשונה

 יעקב וחלק הזה העולם היה עשו חלק כי, נעשה אשר כל את ידע יצחק כי כתבנו הנה אמנם

 העולם טובות לעשו, לו בראוי ולהחזיקו אחד כל את להגביר חפץ היה כן ועל, הבא העולם הוא

 יותומלכ הארבע כל כי שכתבנו למה גם ומה. למעלה כמדובר הבא העולם וליעקב ,הזה

 יעבדוך לו לאמר דעתו היה ולכן, בעשו המלכיות מויייתק, ולשעבדנו בעולם למשול העתידות
, ישראל את לשעבד זולתו מלכות ראש ירים לא, כולם יותומלכ הם ,לאומים לך וישתחו עמים

  '.וכו לאחיך גביר הוה וזהו

  :חרדות שתי חרד, מחשבתו נעשתה שלא בראותו ועתה

 , חלקו שהפסיד עשו על אחד

 .הזה העולם הבלי בטובות המירה כי, הבא שבעולם חלקו הוא גם שהפסיד יעקב על והשנית

 יותוהמלכ את לישראל בירר אברהם כן שעל, שולחנות לשתי זוכה אדם כל לא הלא אמר כי

 גדלה יעקב אבדת כי ראה כן על, הבא העולם יילח ונחיה שנזכה כדי), כא מד רבה בראשית(

 .הזה בעולם ברכתו שאבד עשו דבר על ,יצחק ויחרד כן ועל, עשו מאבדת מאד

  

 ,איפא מי לבו במרירות ואמר פירש השנית זאת היא ומה ,מאד עד גדולה חרדה שנית ועוד
 איפה שהוא במה הבא העולם טוב ליעקב הומר האם כלומר, הזה בעולם איפא נוטל מי כלומר
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 העתידות רוחניות ברכות ויאבד הבא לעולם גבוה לשלחן יזכה לא עתה כי, הזה בעולם

 יפסיד לא כי נראה הנה לומר ,יהיה ברוך גם 'וכו ציד הצד הוא ואמר חזר אך. בהן להתברך

 . כיוון האחרות להפסידו לא כן ואם, יעקב את אהב כי שיתברך הדבר יצא ה'מ הלא כי, יעקב

 

 ויבא וגם ,ציד הצד היה, לצוד ומתאחר מלומד הבלתי הוא כלומר ציד הצד הוא הנה כי והוא
 ,תבוא בטרם נעשה זה כל כן פי על ואף, הרבה שהות צריך היה זה לכל כי ,מכל אוכל וגם לי

 להיתח צד הוא והוא, מטעמים ולעשות לצוד המלומד אתה הלא כי, הוא ה'מ כי יורה זה הנה

 לך עאייאסת ולא זכית שלא יורה זה הנה, באת לא אתה הכל ועל ואוכל וגם לי ויבא וגם

 הברכות ,יהיה ברוך גם כי האחרות יפסיד לא ,ואברכהוש גם כי אומר אגזור לכן, מילתא

 . לעתיד כלומר יהיה וזהו, הרוחניות הברכות שיבורך הם גם הרוחניות

 

 ,יהיה ברוך גם רק פירש לא, ברמז רק הבא העולם טובות לפרש תורה של דרכה אין כי ולהיות
 והבאתי על) יא סה שם( ל"ז כמאמרם יעקב את לברך יצחק עתיד היה אשר הברכה זאת והן

 .למעלה כמפורש ברכה ולא קללה עלי

 

 

-ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם-ִּדְבֵרי ָאִביו ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגֹדָלה ּוָמָרה ַעד-ִּכְׁשֹמַע ֵעָׂשו ֶאת לד
  :ָאִני ָאִבי
 דבר על היה הקטנה החרדה כי, יעקב ברכת כפל ואשר. דבריו מתוך כלו אביו עניין הבין אפשר

 כאשר מאד חרדת לא אלי הנוגע על כי לי אוי אמר לכן, יעקב דבר על מאד עד והגדולה, עשו

 . קלקלתו תקנת כאשר קלקלתי תקנת לא לכן כי, יעקב על

 נצטערת לא זה מה על לאמר, מאד יצחק שחרד מאד עד מגעת ומרה גדולה צעקה צעק לכן

 גם כי, אבי אני גם ברכני וזהו, אותו ברכת כאשר שתברכני מזה שימשך, דברי על מאד עד

 שתברכני רק ממך אשאל לא כי, לך ואתננה ממנו ברכתו אסיר איך תאמר בל וכיוון. אבי אתה

 .לך הזאת הברכה באה ה'מ כי אחר, מבורכים שנינו ונהיה אני גם

 

  :ַוּיֹאֶמר ָּבא ָאִחי� ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶת� לה
 לך המיוחדת כלומר, ברכתך ויקח במרמה אחיך בא הלא כי, לך אעשה מה אביו לו והשיב

 . אליך יצדקו לא לך יאותו לא אשר הבא העולם טובות ולכן, הזה העולם מטובת הוא

 

 במרמה ויקח אחיך בא אמר שלא בלשונו דקדק כן על, חוזרת בטעות מתנה הלא תאמר ושמא

 רק, הברכה קבלת לא אך, בביאה רק מרמה יתהיה לא כלומר ,במרמה אחיך בא רק, ברכתך

 כלוקח ומאתו, עמו ה' בא כי עדן גן שדה ריח עמו נכנס הלא כי והוא, עצמית קיחה ברכתך ויקח
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 אחיך המרמה בבחינת הוא אשר לומר, אחיך אומרו אל במרמה יחזור אפשר גם. לקחה משלו

  – אמר אז ',כו ויקח אחיך הוא בזה כי

 

 ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי -ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת לו
  :ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה-ַוּיֹאַמר ֲהלֹא

 .ויעקבני יעקב שמו קרא הכי כי ובפועל בשם בעצם הרמאי הוא לומר 'וכו שמו קרא הכי
 
 

 לקח בכורתי את אמר לזה, רבות פעמים גם ותכלול היולאנית יעקב מלת הלא תאמר ושמא

 לקח עתה הנה אך, והחרשתי לקח הבא העולם עניין בה יש אשר בכורתי את הנה לומר, 'וכו
 .הסבל כח כשל כן על, הזה העולם של הוא לי המיוחדת ברכתי

 

 יעקב שמו קרא הכי כי, גרים שמא כי, יעקב מעקבת אפלא לא לומר ,הכתוב סוף אל ימשך או

 כמעט שמורה, יותר אפלא ממך אך ,פעמים זה היות על אתפעל כי האמנם ,ויעקבני כן ועל

 ועל, בקרבך נדון תייה לא או, בקולו נסתפקת לא היתכן כי ,ברכה לי אצלת הלא כי, עמו שידך

. בעקבה כמעט ידך נמצא עכשיו, לי ותתננה מרמה היה אולי, ברכה להאציל לך היה הספק

, אצלת הלא לומר מעט הפסיק לכן, זה היקש ידי על רמאי אביו אל שקורא בעצם יראה ולבל
 .כאמור ההיקש אל שכוונתו עם, בינתיים האמור ויאמר וזהו

 

 ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים -ָּכל-ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָל� ְוֶאת לז
  :ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני .ְוָדָגן ְוִתירׁש ְסַמְכִּתיו

 לך אתן ומה, רבו קנה עבד שקנה מה כן ואם ,לך שמתיו גביר הן כי, אצלתי שלא נא ראה

 צר יאמר, אעשה מה ולך לומר לו שהיה ואאיפ ולך אומרו וגם, סמכתיו ואמר. שלו יהיה שלא

 לא זה וכל ',וכו ותירוש ודגן' וכו לך שמתיו גביר הן כי, הזה העולם טוב בעל עשו עליך לי

 שלא, הזה בעולם שסמכתיו הוא רק, חלקו הוא הבא בעולם הלא כי זה הוא שלו האושר שעיקר

 ולך כלומר ואאיפ ולך, הזה ובעולם הבא בעולם לו שיש נמצא, שיסמוך מה על דבר בו היה

 .ריקן שארית שבחלקך בני אעשה מה, הזה בעולם איפה רק לך שאין

 

  :ָאִני ָאִבי ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו ֹקלֹו ַוֵּיְבּךְ -ְל� ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם-ָאִביו ַהֲבָרָכה ַאַחת ִהוא-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל לח
 ושתהיה אחת הברכה יאמר אך'. וכו לך אחת הברכה יאמר ברכה ודי, תוריי יראה היא אומרו

 אבי אני גם ברכני לכן, אפשר אי זה, זולתה לך יהיה ושלא יעקב את שברכת אותה לומר ,היא

 .זולתה ברכה

 

  :ַוַּיַען ִיְצָחק ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶב� ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל לט
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  '.וכו משמני אליו ויאמר' וכו ויען יאמר ודי. מיותרת תראה הנה מלת

 עד רגלים שלש זה ותלונתו זעקתו לקול ברכו לא כה שעד ליצחק היה מה ,לב נשית לזה אך

 :האומרים ל"רז דברי על גם נעיר לזה אמנם. לפניו שבכה

. ירדה ולא בעינו נשארה ואחת ירדו שתים :דמעות שלש על היה אדום טוב כל כי

 )כד אות ב תנחומא(

 . אביו בברכת ולא בדמעות תלו למה לב לשים וראוי

 . תלויה נשארה שהאחת אומרם וגם

 

 ובא יוצא הדבר היה ה'מ רק, המתברך אל מהם היתה לא האבות שברכות ספק אין אמנם

 יעקב בא שהיה ואפרים מנשה על) תנחומאב( ל"ז כמאמרם, המתברך על וחל ידיהם על שפע

 הכנה היות מבלתי הלא כי, לברכה זוכים שאינם אלה מי אמר, שכינה ממנו ונסתלקה לברכם

 שעם, מברכו היה לא להתברך בעשו הכנה להעדר בזה כן. מהמברך השפעה תמנע במקבלה

. לו עמדו לא צעקותיו כל ולכן, ידו על מסכים הוא ברוך הקדוש היה לא, לברכו יצחק רצון שהיה

 . והתרעם צעק הדבר בא מאביו כי בחשבו והוא

 את שברכת זו והיא אחת ברכה רק לך אין כי הוא העיכוב אפשר אמר לו הושו שלא ובראות

 וגם אחת הברכה, הראשונה מהטענה היא אם. ה'ל אם כי לך מסורות שאינן הוא או, יעקב

 ה'ל ולא מסורות לך אם לומר אבי לך אשאל וגם. תימה והוא כלומר יעקב של שהיא היא היות

 . פעמים זה אבי אומרו וזהו, אתה אבי הלא כי ',כו ברכני לבדו

 . יצחק החריש ולכן ההעדר היה מאביו לא כי לו והוש לא עדייןו

 

, ויבך קולו עשו וישא וזהו, תלוי הדבר בידו כי יתברך לפניו בכה אז, הוא כן כי בראותו ואז
' וכו יצחק ויען וזהו, ברכה לו להשפיע שכינה נתרצתה אז ,ננעלו לא דמעות שערי כי ולהיות

 הכנה לשון הוא הנה לשון כל כי' וכו משמני כעת והונתה מאשר הנה כלומר ',וכו משמני הנה

 . הדמעה ידי על והוא, והזמנה

 בדמעות) שם ב תנחומא( לומר לו היה כי הוא, לגמרי ירדה לא השלישית שהדמעה ל"ז ואמרם

 תהיוהי. השלישי ולא גמורות היו השתים כי באופן, לגמרי נשתלשו שלא הוא, שליש מאי, שלש

 שקנה מה' כו ותירוש דגן ברוב מברכו היה אם הלא כי והוא. הארץ משמני מושבו יהיה ברכתו

 '.וכו השמים ומטל הארץ משמני במקום שיהיה במושב רק ברכו לא כן על, רבו קנה עבד
 

  :ָאִחי� ַּתֲעֹבד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּופרקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶר�-ַחְרְּב� ִתְחֶיה ְוֶאת-ְוַעל מ
 לומר לו היה לא, חרבו מאימת בעולם שישתרר הוא אם, בחרב חיותו עניין מה לב לשים ראוי

 . מעלה לשון רק חיות לשון

  '.וכו תעבוד אחיך ואת אומרו אליו היא ברכה זו מה וגם
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 ירדה כאשר כי וידוע, וממשלה דוייר לשון הוא משמעו הלא כי ,תריד כאשר והיה אומרו ועוד

 . ישראל עול עליו יהיה לא

 אין אך, שמדות עליהם ושיגזור בם שימשול התורה ישראל כשיעברו שהוא ידוע מדרשו והנה

 :אמרו ל"רז הנה אך. משמעו זה

, מהחרב ינצל התורה הספר םיישהמק. השמים מן כרוכים ירדו תורה וספר ףייס כי

 )ה לה ויקרא רבה מדרש(. תורה בספר דבק בבלתי וההיפך

 
 עשותם ועם, עשו חרב הוא הלא המר הארוך בגלות גם ומה .התורה במבטליה'  חרב והנה

 חרבם שעל נמצא. יכונו למען אותם יחיו שעונותינו רק זה ואין .עצמּו חיים ,רבות שמדות
 . עלינו לסוס כשוט חרבם תהיה למען חיים הם

 
 ל"רז מאמר על למעלה כתבנו הנה כי והוא' וכו אחיך ואת והוא, טובה עצה לו אמר אך

 עשו את בברכותיו יצחק שבקש', כו מדי זו תליך, בבל זו כליך נא שא) ח סה רבה בראשית(

 עמים יעבדוך אותו בברכו בגליות ישראל על לויתן עורר, העתידות יותומלכ ארבע בו מויישיתק

 . למעלה כמפורש' כו

 בא עד להם תצר ולא ,תעבוד אחיך אתש :עצתי זאת לו אמר אז, עצתו נעשתה לא כי ובראותו

 דוייהר עת אובב שהוא ,תריד כאשר והיה וזהו. היא שלך כי הרביעית המלכות הוא נךושלט

  .לנצח תאבד פן להימתח לא אך ',כו ופרקת אז שלך

 

 וישמח נויפליט את להכרית הפרק על עמד בבל ידי על גלינו מאז רק עשה כן לא והוא
 להכרית הפרק על תעמוד אל) א עובדיה( ואמר הנביא עובדיה הוכיחו אשר ככל, לאידנו

 בגלות ושלטנותו דויויר עת בא עד כח עצר לא כי', וכו אחיך ביום תרא ואל. פליטיו את
 .יצחק כעצת הרביעית

 

 ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו -ַיֲעֹקב ַעל-ַוִּיְׂשֹטם ֵעָׂשו ֶאת מא
  :ַיֲעֹקב ָאִחי-ְוַאַהְרָגה ֶאתַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי 

 ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל -ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת מב
  :ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי� ִמְתַנֵחם ְל� ְלָהְרֶג�

 

 עיקר כי אמר, ברכתי לקח עתה והנה לקח בכורתי את, יעקב לו שעשה אמר דברים שני הנה

 לעבוד שהוא הבכורה על לא אך, הזה העולם כבוד עושר שהם הברכה על היה אותו ששטם מה

 על לא אך אביו ברכו אשר היה זה כי רק, זה מטעם היה לא הוא שפירש הטעם אך, ה' את

 .לו מכרה בבחירתו הוא כי הבכורה
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 שהוא ,תריד כאשר והיה הקודם הפסוק אל סמוך הוא אפשר'. וכו ימי יקרבו בלבו עשו ויאמר

 יקרבו אמר לכן, חרבו בברכת בו ימשול התורה מן יעקב שבהבטל) ו סז שם( ל"ז שאמרו כמו
 את ברכתי בחרב ואהרגה, יעקב קול הקול יהיה שלא בתורה לעסוק אסור שאז אבי אבל ימי

 . אחי יעקב

 

 מתנחם באומרה רבקה מאמר אל וגם, אהבה ותורה מיותרת שהיא אחי מלת אל לב נשית ואם
 , תנחומין כוס עליך שתה שאמרה ל"רזל גם ומה, תנחומין אל צורך מה להורגו רוצה אם ,לך

, מיתתו על לו ויצר הוא אחיו סוף סוף כי ספק אין אך'. וכו קום ועתה אומרו אל לב נשית וגם

 אבי על נפשי במר ואז, הוא אחי הלא כי יעקב את ואהרגה ואז אבי אבל ימי יקרבו אמר כן על

 .תנחומין הכוס והוא הקטן על נחמה גדול האבל כי, אחי על אתנחם

 

 ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל -ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת מב
  :ְלָהְרֶג�ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי� ִמְתַנֵחם ְל� 

 חושב הלא כי לעולם תשכח לבל החלטית משטמתו שאין באופן לך מתנחם אמו מאמר וזה

 וזהו ',וכו ולקחתיך ושלחתי כך ואחר ,לברוח שתצטרך הוא בלבד ועתה לכן .להנחם המצאה

 כי יורה ,תנחומין בקשו וגם ,אחי יעקב אומרו והוא ,הואחו זוכר עודנו כלומר אחיך עשו אומרו

, יהרגך שלא אביך אבל ימי יקרבו טרם עתה לומר ועתה באומרו כיוון וגם. כמדובר והותק יש

 .אביך ייבח ירדפך לא כי, ברח קום

 

  :ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה-ְל� ֶאל-ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוקּום ְּבַרח מג
 אמרה כי הוא אך. ו"וי בלא ברח קום לומר לו והיה להוסיף כבאה ו"הוי נראה ברח קוםו אומר

 עד רגע כמעט חבאית היה וטוב ירדפך ואולי לבו חם עתה כי מיד תברח אומר אם לי אוי הנה

 וייבח לברוח תספיק ולא מהרה אביך אבל ימי יקרבו אולי כי ,אומר לא אם לי ואוי, זעם יעבור

 חמימות ועל, ברח חי אביך עוד ומעתה איפה זאת עשה לכן. חי אביו עוד המיתך חפץ שלא

 ימצוות מעשות עיקר עשה רק, לברוח כוונתך כל תהיה לא כי בזאת אך. תחוש אל כעת כעסו

 אינן מצווה בדרך והולכי ,מצווה בדרך שתלך באופן בקולי שמע בני ועתה וזהו, אמך לכבד

 עניין וזהו .ימצוות עשות אל טפל שני דבר הוא כאילו ברח וקום ,מזה עיקר עשותך ואחר, נזוקין

 .ו"הוי

 

  :ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחי�-ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר מד
 תשוב אחדים שבימים בעשו כבוטחת נראה 'וכו תשוב אשר עד אחדים ימים באומרה הנה

 . אחריו תשלח עד בו יבטח שלא כמזהרת נראה' וכו ושלחתי באומרה אך, חמתו

  '.וכו אף שוב עד ואמרה חזרה למה' וכו חמת תשוב אומרה אחר ועוד

 . אף ובשני חימה ראשון בפסוק אומרו ועוד
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 .בשני כאשר לו עשית אשר את ושכח אמר לא ובראשון

 

 בעגל כן ועל, מהנקבה זכר גבורת כיתרון מחימה גדול אף כי משלי בביאור כתבנו הנה אך

 . האף את יתברך והוא, החימה כח עצר משה

 
 עד אחדים ימים עמו וישבת, חימה היא אחיך כעס גדר אם רבקה אמרה העניין אל אוונב

 .אחיך חמת תשוב אשר
 

ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתי� ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל -ָאִחי� ִמְּמ� ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר-ׁשּוב ַאף-ַעד מה
  :ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד-ַּגם

 ימים יספיקו לא אז הנה, עתה לו אשר הוא אף גדר כי ,אחיך אף שוב עד להמתין נצטרך ואם
 מי כן לא שאם, אודיעך עד משם תזוז לא לכן, לו עשית אשר את ישכח אשר עד רק ,אחדים

 שניכם גם אשכל למה, אפו שוב טרם לקחתך אשלח טרם אותב שאם, בלבבו אשר את לך יגיד
 .אחיו להרוג הסכים מותו ביום כי, אביו מיתת על הגם וריבה .אחד יום

 

 ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת -ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל מו
 :ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּיים-�ֵקַח ַיֲעֹקב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות-ִאם

 ודי ידאג יעקב את להרוג בקש שעשו ליצחק אומר אם, אשות בשתי ויתונכ יתהיה רבקה הנה

 בורח כי אומר ואיך יעקב על ישאל כי ,אומר לא אם לי ואוי .כמת חשוב סומא היותו צער לו

 מצוות שעושה וגם, דרכו יצליח ואיך אב מכבוד יעקב יתבטל הלא בלבה אמרה עוד. הוא ממות

 נישואי על כמצטערת עצמה ותעש התחכמה לכן. כרצונו ושלא אביו רשות בלי הוא הלא אמו

 הוא כי מתוקן הכל נמצא, לבן מבנות לקחת יצחק ישלחנו למען הארץ מבנות יקח פן יעקב

 אביו אל יעקב וישמע כך אחר אומרו וזהו .אביו מצוותב אשה לישא והולך ,אמו מצוותב בורח
 ומצווהש אלא רשות לו שנתן לומר צריך אין ויצחק .לברוח אמו ואל ,אשה לישא אביו אל', וכו

 . ומברכו ללכת

 כי תצליח יעקב ודרך. יעקב ובריחת עשו ומשטמת אחים שבין מדנים יודע יצחק אין זה ובכל

 ובמתק. אשה לישא לכתו מצוותו אשה לישא אב מצוותו לברוח אם מצוות, בידו מצוות שלש

 יצחק יאמר לבל ,הארץ מבנות אמרה' וכו חת מבנות אשה יעקב לוקח אם באומרה לשונה

 ,הארץ מבנות אמרה לכן, ישמעאל או לוט משפחות אל ילך או, עשו של מאלה טובות לו לבקש
 .חרנה אחיה לבן אל לברוח הפועל אל כוונתה אותב למען אחרת לארץ שילך אם כי כלומר

 

  חכ פרק
  :ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען-ַיֲעֹקב ַוְיָבֶר� ֹאתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא-ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל א
  :ְל� ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ�-קּום ֵל� ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ� ְוַקח ב
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  :ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵר� ֹאְת� ְוַיְפְר� ְוַיְרֶּב� ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים ג
ָנַתן ֱא�ִהים -ֶאֶרץ ְמֻגֶרי� ֲאֶׁשר-ִאָּת� ְלִרְׁשְּת� ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל� ּוְלַזְרֲע�-ְל� ֶאת-ְוִיֶּתן ד

  :ְלַאְבָרָהם
 

', וכו שדי ואל כך אחר אומרו היא אם. היא ברכה איזו ,אותו ויברך באומרו לב לשום ראוי
 . אותה פירש לא למה אחרת היא ואם ',וכו ויצוהו לאומרו קודם הוזכר למה

 . כנען בנות מניעת הוא 'וכו לך קום אומרו בכלל הלא כי ',וכו תקח לא אומרו ועוד

 . מיותר הוא לך אומרו כי לך וקח אומרו וגם

 . פה אלו ברכות לו נתייחסו איך 'וכו שדי ואל אומרו ועוד

 .מיותר שהוא לאברהם אלוהים נתן אשר אומרו ועוד

 

  :ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען-ַוּיֹאֶמר לֹו לֹאַיֲעֹקב ַוְיָבֶר� ֹאתֹו ַוְיַצֵּוהּו -ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל א
 של רוחניות ויש ,הזה העולם טובות ברכות יש ,הן ברכות מיני שני כי למעלה כתבנו הנה אך

 ששל כתבנו גם, ליעקב הבא עולם ושל לעשו ראויות הזה עולם של כי כתבנו והנה .הבא עולם

 . יהיה ברוך גם אומרו על כמדובר ,בלבד ברמז הבא עולם ושל ,בתורה מפורשת הזה עולם

 לברך עתיד היה, עשו שהיה בחושבו הברכה יעקב את יצחק שכשבירך ל"רזמ כן גם וכתבנו

 שהיא יתכן וזה, הבא העולם טובות של שהיא ספק אין כי וכתבנו, אחרת ברכה עוד יעקב את

 עולם של הרוחניות כי, פירש ולא אותו ויברך וזהו, ממנו אותו בהפרידו פה אותו בירך אשר

 יצחק ויקרא וזהו, לבינו בינו סוד כממתיק אמרה ולכן, כנודע בפירוש בתורה תתפרש לא הבא
 עולם של שהברכה ,אתה שקדוש אחר לומר ',וכו ויצוהו ואז ,אתו לבדו יהיה שקראו, יעקב אל

 .כנען מבנות אשה תקח לאש, תטמא אל, היא לך הבא
 

  :ְל� ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ�-ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ� ְוַקחקּום ֵל�  ב
 '. כו ארם פדנה לך קוםו ,בטהרה הדבק מהטומאה תרחק וכאשר

 ואותי פה זוגתך והביאו לארץ לחוץ יצאת שלא ממך אגרע למה אני קדוש אם ,תאמר ושמא

 שהוא למה ,משם בעצמך קח לומר ,אשה משם לך וקח אמר לזה, לארץ לחוץ ללכת והותצ

 שזווגו ויש זווגו אצל הולך יש ל"ז מאמרם לו רמז ויתכן. כמוני ה'ל עולה נתקדשת לא כי, לך

 יאמר וזה, יעקב הפך ,אצלו בא שזווגו יצחק על כך ואמרו. הנשמות סוד כפי שהוא ,אצלו בא

 .כן לי היה שלא מה, ווגךיז אל ללכת יאתה לך כי ,לך וקח

 

  :ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵר� ֹאְת� ְוַיְפְר� ְוַיְרֶּב� ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים ג
 . והשם, ורביה ופריה, הממון את ממעטת, דברים שלשה ממעטת הדרך

 עוזב והוא ישראל בארץ נשאר עשו הלא כי והיא, מאד יעקב ראיי אפשר היה רביעית עוד

  :אמר ארוכתם להעלות לכן. כן גם הוא יצחק בן כי ,למורשה לעשו תהיה פן, אותה
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 , אותך יברך הראשונה על
 , וירבך ויפרך השנית ועל

 .מזה גדול שם לך אין כי ,עמים לקהל והיית השלישית ועל

 

ָנַתן ֱא�ִהים -ְמֻגֶרי� ֲאֶׁשרֶאֶרץ -ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל� ּוְלַזְרֲע� ִאָּת� ְלִרְׁשְּת� ֶאת-ְל� ֶאת-ְוִיֶּתן ד
  :ְלַאְבָרָהם

  '.וכו אברהם ברכת את לך ויתן אמר הרביעית ועל

 לאברהם אלוהים נתן אשר הוא מגורך ארץ את לרשתך הלא כי נאמר עשו על לא כי והראיה

 והוא. ומנוחה שוביי רק לו אין כי עשו כן שאין מה, היורש הוא והגלות המגורים סובל אשר כי

 .'כו זרעך יהיה גר כי לאומרו סמוך הארץ נחלת נאמר לאברהם הנה כי

 

  :וזהו ,ומזוני ובני בחיי שברכו יאמר או

  ,חיי נויידה בעצמך אותך יברך שדי ואל
 לקהל והיית אמר, צדיקים הבנים היות היא הברכה שעיקר ולהיות ,בני נוייה וירבך ויפרך
 ששום וישמעאל עשו כן שאין מה, אחד קהל יהיו לםוכ עמים ממנו שיהיה שעם שהוא, עמים

 , שלמה שמטתו יעקב אם כי אחד קהל שניהם להיות אחיו עם חדיינת לא מהם אחד
  .מזוני נוייה, ודבש חלב זבת ארץ ,אברהם ברכת את לך ויתן

 בעלת] שהיא[ אברהם ברכת על יותר' וכו ימה ופרצת העולם כל את גם לך שיוסיף אתה וריבה

 לא שאם), א קיח שבת ןייע( ורוחב אורך לה שיש ולרחבה לארכה) יז יג לעיל( שנאמר מצרים

 ושיעור. העודף רק לברכה לך יחשוב ולא לאברהם םאלוהי זה נשבע כבר, במצרים רק לך יהיה

 נשבע כבר אשר היא זו הלא בלבד מגורך ארץ את לרשתך רק לך יהיה לא שאם הכתוב

 .לאברהם םאלוהי

 

 ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי -ָלָבן ֶּבן-ַיֲעֹקב ַוֵּיֶל� ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֶאל-ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ה
  :ֲאִחי ִרְבָקה ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו

 בבא( תורה מדתנויל אשר אמנם. אלה בכל דעיי לא מי כי ,יקשה ועשו יעקב אם אומרו הנה

 מעתה גם כי יתכן). כג ו שמות( נחשון אחות בפסוק האם לאחי דומים הבנים שרוב) א קי בתרא

 יפלא הלא הצדקת מרבקה עשו יצא מי מבטן הרואה הלא כי והוא, זאת את םאלוהי לנו הודיע

 צדקת רבקה היות עם כי לב שתו ולא, הלך איך יפלא יעקב על וגם, יעקב את ששלח יצחק על

 ועל, רמאים מקומה אנשי שגם ,ארם ומפדן ,לבן ואחות ,בתואל בת היותה על, רשע בן ילדה

 יצא פן, ארם ומפדן בתואל בן לבן בנות היות על לב שתו שלא יעקב ועל יצחק על יתמהו זה

 חשו ולא, הוא וילך וגם יעקב את יצחק וישלח יאמר כן על. לעשו דומה מתוקן בלתי דבר

 קרוביה מנגעי פן, בתואל בן לבן אל והיות, רמאים מקום ארם פדנה היות אל וההולך המשלח

, אחיה על רק האם אבי על לחוש אין כי הוא הטעם, מתוקן בלתי דבר לבן מבנות יצא ומקומם
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 כל ועם, בתואל בת היותה על ולא, ועשו יעקב אם תהיהי רבקה אחי לבן שהיה למה הלא כי

 והן אחים להם שאין לבן בנות איפה כן ואם, לחצאין רק לבן פגם לא צדקתה דבר על ,זה

 כי בנים ללבן היו לא כי) ח עג רבה בראשית( ל"ז מאמרם והוא, צדיקים ילדיהן יהיו צדקניות

 .כן אחרי יעקב של לרגלו םאלוהי אותו שבירך עד ,בנות אם

 

ְּבָבֲרכֹו ֹאתֹו לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה -ַיֲעֹקב ְוִׁשַּלח ֹאתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם ָלַקַחת-ֵבַר� ִיְצָחק ֶאת-ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ו
  :ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען-ַוְיַצו ָעָליו ֵלאֹמר לֹא

  :ִאּמֹו ַוֵּיֶל� ַּפֶּדָנה ֲאָרם-ָאִביו ְוֶאל-ַוִּיְׁשַמע ַיֲעֹקב ֶאל ז
  :ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו ח
ָנָׁשיו לֹו -ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל-ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן-ַמֲחַלת ַּבת-ֵעאל ַוִּיַּקח ֶאתִיְׁשמָ -ַוֵּיֶל� ֵעָׂשו ֶאל ט

  :ְלִאָּׁשה
 .זאת שאחר הפרשה לתיבתח יתבאר

 

 

 ויצא פרשת
 

  :ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל� ָחָרָנה י
 ָבא ַהֶּׁשֶמׁש -ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי יא

  :ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא
 ַוַּיֲח�ם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה  יב

  :ים ְוֹיְרִדים ּבֹוְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים ֹעלִ 
 

  :המה הלא להעיר הראויות מההערות קצת בהעיר במקראות והבין שכל לשום ראוי

 כי, עשו ענייןב יעקב עניין בין והפסיק, ישמעאל אל עשו לכת אל 'וכו יעקב ויצא אומרו קשר. א

 . ליעקב הנוגע אל עניין שיהיה טעם אחר לחפש ראוי ל"ז י"רש שכתב מה זולת

 . רגלים שלש זה נאמר ארם פדנה יעקב הליכת כי .ב
  ',כו ארם פדנה וילך יעקב את יצחק וישלח אחת
  ,ארם פדנה וילך אמו ואל אביו אל יעקב וישמע שנית

 . שבע מבאר יעקב ויצא שלישית
 כי עשו וירא אומר הוא כן ואחרי 'וכו יעקב את יצחק בירך כי עשו וירא למעלה באומרו. ג

 הלא כי ,אמו ואל אביו אל יעקב וישמע בפסוק הכתובים שני בין והפסיק' וכו כנען בנות רעות

 ששמע מה הדבקים בין וישם ראיותיו וריחק, אחת פעם שראה מה כל גמר לא למה יקשה

 אמר למה כן שאם' וכו אביו אל יעקב ששמע הוא עשו שראה מה שבכלל לומר יתכן ולא .יעקב

 . שנית פעם וירא
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 מיד ראה זה כי, הוא ונהפוך ,כנען בנות רעות כי כך ואחר ,פדנה וילךש ראה איך כי ועוד

  .יעקב לכת טרם אביו לו כשדבר

 . דברה בסתר כי ספק שאין עשו ששמע יתכן לא להורגו מבקש שעשו אמו לו שדברה שמה ועוד

 שנמשך מה אל כי ',וכו אותו ושלח יעקב את יצחק בירך כי שראה לנו הודיע צורך מה. ד

 בנות רעותש מה רק 'כו בירך כי שראה מה ומוריד מעלה אינו ישמעאל אל שהלך מזה לעשו
  '.וכו כנען

 . מיותר הוא אותו בברכו אמרו וכן

 ועוד. לזולת לאמר אינו כי כלל צודקת לאמר מלת אין תורייה מלבד לאמר עליו ויצו אומרו וגם

' כו עליו ויצו ויאמר יהפך היה ומהראוי לאמר עליו ויצו כך ואחר אותו ושלח הסדר הפך שהוא

 '. כו אותו ושלח כך ואחר

 מקום הגעת אל קודמת היציאה והלא ארם פדנה וילך למעלה אומרו אחר יעקב ויצא אומרו. ה

 . החפץ

 . שיצא ידע לא מי הלך שאם 'וכו וילך' וכו ויצא הפסוק כפל. ו

 צא חולין( ל"רז שהוצרכו עד, במקום פגע כך אחר איך לחרן הלך כבר אם חרנה וילך אומרו. ז

 לחרן וחזר התפללתי ולא אבותי שהתפללו מקום על עברתי אמר שם היותו שאחרי לומר) ב

  '.וכו ויפגע ואז

, פגיעה לשון אומרו בבלתי ללמדנו יוכל הארץ לו שקפצה להורות שאם במקום ויפגע אומרו. ח

 ארץ הרעשת בפסוק) טו נט רבה בראשית( ל"רז מנאום כאשר הארץ להם קפצה רבים הלא כי

 זה על ל"ז י"רש מאמר וידוע. הוא ריק דבר ולא .פגיעה לשון בו נאמר בהם אחד ולא, פצמתה

 ,לכאן ובא המוריה הר שנעתק ל"ז י"רשול, הארץ וקפיצת להיתפ דברים שני להרכיב שהוא

 . צעיר יעבוד שרב ולא ,המוריה להר וילך לוז יעתק ראוי היה יותר

 ההוא במקום שכבוש המקום מאבני לקחוש השמש בא כי אותנו םאלוהי הודיע עניין מה. ט

 . הפשט דרך על

 ה'ל מעצור ואין ככה ה' עשה למה בעונתו שלא השמש בא כי) שם חולין( ל"ז למאמרם .י

 . בעונתו שלא השמש העריב מבלי אחר באופן שם להלינו

 אמירים בסבכי מסתבך בלתי ישר דרך אל אונב הבא, חלם אשר הזה החלום עניין מה. יא

 . המה הכתובים פשט גזע בשורש לא אשר

 כמאמרם הכתות שתי יחד או להיתח עולים אם ויורדים עולים אלוהים מלאכי עניין מה .יב

 .ל"ז

 

 עשו בידיעת חרנה וילך כנען מארץ יעקב יציאת אל טעם טוב נשאלה הביאור אל לבא והנה

 ולא, ארם פדנה אותו ושלח אותו בברכו אביו יצחק מפי ושמע עשו ידע הלא כי, הוא הולך כי

 כי או בצדקו בטח כי נאמר ולא. לקראתו יצא בחרב ופן לבבו יחם אחיו עשו כי לאמר ורגז פחד

 ואמר מעשו אימתו שגדל) ב סח רבה בראשית( ל"רז אמרו הלא כי ,יהרגנו לא אביו ייבח כי ידע
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 השיב זאת כן שאחרי וגם. עזרי יבא מאין ואמר .האבות הם ,ההורים אל - ההרים אל עיני אשא

 עצמו ולהביא הנס על לסמוך צדיק לאיש יותר לא זה כל עם'. וכו ה' מעם עזרי ואמר לבו אל

 ויצא אומרו כוונת זאת הן כי לומר אפשר היה ולכאורה. כתיב רגע כמעט חבי שהלא, סכנה לידי

 שנזכירה במה יאמר אך '.כו ויפגע אומר הוא כך אחר הלא כי ללכת לומר לו שהיה וילך וגם

 בבית נטמן שנה עשרה וארבע ,יעקב נתברך שנה ושלש ששים בן כי) א יז מגילה( ל"ז מאמרם

 שמונים בן כי הרי ,ברחל לבן את עבד שנים ושבע, ושבע שבעים הרי ,ועבר שם של מדרשו

 . אשה נשא שנה וארבע

 

 מקום אל הלך רק ,לחרן דרכו צדיק החזיק לא שבע מבאר בצאתו כי מדבריהם יראה הנה

 בצאתו מיד כי ידע כי רק זה ואין, חרנה הלך שנה עשרה ארבע ואחר ,ועבר שם של מדרשו

 עיקם דעתו לגנוב עשה מה לכן. אביו מבית התרחקו אחר רק ,ימיתנו לא הרחיק לא העיר את

. שנה עשרה ארבע שם להתחבא עבר מדרש אל עצמה ישראל בארץ לו והלך ,הדרך את עליו

 נסע משם כן ואחרי ,שם היה שומעֶ  טמון כי' וכו מדרשו בבית נטמן) שם( ל"רז שאמרו וזהו

 .בו ילך אשר עתו את עשו ידע לא אשר חרנה

 

 :עשה נסיעות שתי כי הכתוב מאמר הוא יתכן וזה

 ,חרנה ללכת לא ,בו עשו אשר המקום מן יציאה רק היה שלא שבע מבאר יעקב ויצא אחד

  .ועבר שם בבית נטמן אשר והוא

 . שבע מבאר יציאה בלי לחרן הליכה אז תהישהי חרנה וילך כן ואחרי

 עשותו רק ,חרנה וילךש אחר ויפגע אומרו עלינו שיקשה ,לחרן הגעתו ללמד הכתוב כוונת ואין

 '.וילך. ב .ויצא. א :מסעות שתי
 

 אזן לנו תעיר הקדושה תורתנו כי הוא הלא ,הערנו אשר כל שבייל אור ישכון הדרך אך

 זאת והן. וריםיוע ופוקח פקחים ורומע מרעתו הצדיק את הציל למען יתברך הוא כי להשמיענו

 באו ,במקום יעקב פגיעת עניין ואל ,שלפניה אל הפרשה סמיכות נתובכו למשפט חשבתי

  .עליו נצב ה'ו בו ויורדים עולים מלאכיםה והיות. בעונתו שלא השמש
 

 מעמד כל ואת, לםוכ העולמות את םיימק הוא כי ,יתברך לפניו הצדיק כבוד גדול כי יען והוא

 . משאו ועל עבודתו על לו המה נתונים ונתונים ,בצדקתו קנה שלשתן

  :במקרא הם ועיני שלשה כי היא הלא אחת רהומס והבין שכל בשום והוא

 , רכות לאה ועיני

 , כבדו ישראל ועיני

 . תכלינה רשעים ועיני
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 המכשלות ולהרים הצדיק דרך שרייל ניויימע כל ושום השגחתו גודל יתברך הורנו הנה כי ענייןוה

 זאת הן כי ידענו הלא כי והוא. יגוף לא ורגלו דרכו לבטח ילך למען ,למישור המעקשים ולשים

 אל) ב לא( קדושין במסכת ל"ז כמאמרם ,בקולם ולשמוע הוריו את לכבד ,עשו עם יתהיה

 . עשו מכבד שהיה למה הגעת לא עדיין לו אמרו ,הוריו את שכיבד עצמו המשבח

 

 אזנו שמעה עשו הלא כי והיא, וללאה יעקב אל גדולה תקלה יוצאת יתהיה הלז מהדבר והנה

 אשה תקח לא אמר כה כי, אביו יצחק בעיני לבן בנות וטובות כנען בנות רעות כי לה ותבן
 .אמך אחי לבן מבנות' וכו לך וקח' וכו ארם פדנה לך קום כנען מבנות

 היה, אביו בעיני לבן בנות טובות כי כן גם ישים כנען בנות רעות כי לבו על שם כאשר אם והנה

 הקטנה את ויניח ,לאה הגדולה את הוא יקח ולפחות ,ישמעאל אל הלך כאשר לבן אל הולך

 אליו והויל לפחות או, מיעקב מנוס יאבד כי ,בבירא כריסא נופל היה ,עושה היה כה ואם .ליעקב

 מריי ללאה וגם .בנו כאליפז פנים לו ישא לא כי ,הקשה בחרבו ויפגענו ממנו בורח והוא בדרך

 מהר פן עשו בגורל תפול בל מלבכות היה הלא רכות לאה עיני היה אשר הלא כי ,מאד לה

 . לקטן והקטנה לגדול הגדולה :ימהרנה

 

 כל אל לב ישית בל בלבו שומה שם באשר שניהם גם והתקין ראה יתברך הוא עשה מה לכן

 בנות רעות כי רק ,לבן בנות טובות כי אומרו אל יפנה בל והוא, מחציתה על רק אביו דברי
 ולכן 'וכו כנען בנות רעות כי עשו וירא וזהו .לבן אל ולא ישמעאל אל עשו הלך כן ידי ועל ,כנען

 עשו שהלך יעקב בראות כי והוא .שבע מבאר יעקב ויצא כן ידי ועל '.וכו ישמעאל אל עשו וילך

 היה לא כן שאלמלא ,חרנה וילך כן ידי על וגם, ויצא אז ,בעיר אתו נמצא היה ולא ישמעאל אל

 .אביו בצואת פה נשאר אשר אליפז הניחו כאשר שם להגיע מניחו עשו

 

 בנות טובות היות חלוקת מאביו עשו שמע לא אולי ,ולומר הנס הגדיל לבלתי מקום היה והנה

 בבנות מבחור לא כי הקשה רוחו אל עלה ששמע נאמר כי גם או, כנען בנות רעות כי רק לבן

 רק היה לא יצחק מאמר עיקר שכל או, נקט הויימנ חדא רק עליהן והויצ ישמעאל מבנות לבן

 מחמת בו להתחתן שירצו מקום לו שהראה דרכו פי על אם כי, כנען מבנות אשה קחית לא

, לומר ,ארם פדנה אותו ושלח יעקב את יצחק בירך כי עשו וירא ואמר הקדים לכן. הקורבה

 בירך כי עשו וירא הלא כי, לזאת גם לבו שת לא ארם פדנה אותו ששלח שמוע מבלתי לא
 מבנות אשה תקח לא מאמרו לתיתח ששמע לומר אין כן ואם, אשה משם לו לקחת והוא יצחק
 . ראה לא לבן מבנות שהוא בינתיים היה ואשר, מאמרו בסוף אותו ברך ואשר כנען

 
 הנה כי .איננה ,עליהן והיצ לבן בבנות בהדבק אושר מהיות שלא לומר השנית הטענה וגם

 לבן מבנות קחת ווייצ היה דבק כי אותו בברכו ארם פדנה אותו שלח הוא עשו שראה מה בכלל
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 ויתן אמך אחי לבן מבנות אשה משם לך וקח היה וכן. אותו בברכו 'וכו ושלח וזהו הברכה אל
  .אברהם ברכת את לך

 

 אחת בעצה שגמר אלא ,כנען מבנות תקח לא ווייצ היה הדבר עיקר אולי לומר השלישית וגם

 עליו ויצו הוא עשו שראה מה בכלל אם כי .הוא כן לא, העיקר אל חוזרת הברכה תהיה כן ואם
 ,הדבר עצמות על העיקר היה לא אשה תקח לא עליו והישצ מה כי' וכו אשה תקח לא לאמר

 עליו ויצו וזהו, העיקר הוא כי 'וכו ארם פדנה לך קום ולומר לגמור שעתיד מה אל הכנה רק
 שת שלא היה מה כן ואם, עצמו הדבר למען ולא לאמר כדי היה זה צווי כי 'וכו תקח לא לאמר

 ענייןשב מה ידי על כי לומר' וכו אביו אל יעקב וישמע אמר לזה. כנען בנות רעות כי אל רק לבו

 ללכת והוישצ אמו ואל אביו אל וישמע ואם אב כיבוד מצוות כן גם עשה יעקב צדקת זולת הלז

 טובות כי ולא 'וכו רעות כי עשו ויראש יתברך הוא עשות שהפליא נמשך כן ידי על, ארם פדנה

 עשו גם יצא ולא שבע מבאר יעקב יצאשו. ישמעאל אל עשו וילךש נמשך ומזה, לבן בנות

 .חרנה מגיע היה לא כן לא שאם חרנה הלךוש

 

 עליו העלה אמו ואל אביו אל שמע מאז כי' וכו יעקב וישמע באומרו יתברך הוא לנו הורה ועוד

 למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה מחשבה כי ,חרנה וילך כבר כאילו הוא ברוך הקדוש

 יתברך הוא כי נמצא. כמדובר 'וכו עשו וירא כי, למעשה צירפה ואמו אביו מצוות לעשות שהיא

 פי על שאף, הכתובים עוריבש כאמור ,מחציתם רק ,אביו דברי כל מראות עשו עיני את ווריע

 אביו אל לשמוע אזנו שפתח 'כו יעקב וישמעש בזכות זה כל עם 'וכו עשו וירא כי ,הכל שראה

 וזהו .לבן בנות טובות כי ולא כנען בנות רעות כי רק ראה ולא עשו עיני ביד ה' סגר, אמו ואל

 . כאמור' וכו רעות כי עשו וירא

 

 המסרה עניין וזהו. הרשע בגורל תפול לבל בכיה קול ה' שמע כי וללאה ליעקב שלום זה והיה

 . לאה עם יתברך הוא עשה זו שתים הלא כי והוא' וכו הם ועיני שלשה

 . עשו בגורל תפול שלא .א

 . ליעקב נשאישת .ב

 עה כתובות( ל"ז מאמרם יעקב םיימק היה בלאה רחל את לבן החליף בערב כאשר אם והנה

 היא הנה כי רואה היה כן ידי שעל, יפה יפה בודקו כן אם אלא בכוס שותה אדם אין חזקה) ב

 וכן, אותה נושא היה ולא עבדתי ברחל הלא באומרו ,מביתו משלחה היה אליה אויב טרם לאה

 והנה. אותה לוקח היה אביו יצחק בעיני לבן בנות טובות כי לראות פקוחות עשו עיני היו אם

 מהסתכל יעקב עיני הכביד יתברך הוא עשה מה לכן .יתברך מלפניו ננעלו לא דמעתה שערי

 יחמדנה לבל, לבן בנות טובות כי מראות סימא עשו עיני ואת, אליה אויב טרם בה יגעל פן בה

 עשו בחלק פולית פן רכות לאה שעיני מה ידי על רהוהמס שיעור וזה. יעקב בה יגעל ולבל עשו
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 רשעים שעיניו, אותה מלבדוק כבדו ישראל עיניש קיםוהאל עשה מה לכן, ליעקב נשאישת אם כי

 .כמדובר כנען בנות רעות כי אל רק לבן בנות טובות כי אל יביט ולא תכלינה כעשו

 

 ה' בעיני הוא ונקל, הצדיק לעבודת הטבעים את ומחליף החושים משנה יתברך הוא כי הנה

 אחשבה וזה. עשאו אף יצרו בראו ולכבודו לעובדו לו נתן שברא העולמות גם הלא כי כן לעשות

 הפחת אל יפול עשו של הפחד מתוך בצאתו ופן, עשו מפחד ראיי לא ליעקב יתברך הוא לו הורה

, טמאה אדמה אל השכינה כנפי מתחת הקדושה ממקום יצא עצמו את בראות גם ומה. לבן של

 להפיל המוריה הר הוא שורה שכינה שם אפשר םאלוהי מושב עיר אל ללכת לבו אל נתן לכן כי

. המה למענו שברא העולמות כל הלא בעיניו הוא קטון אם כי יתברך הוא לו והראה. שם תחינתו

 כללות לומר צריך אין, השפל עולם כי והוא, משמעתו אל סרים לםוכ כי בעיניו הראה והנה

 בחר בו כי המוריה הר הוא תבל עפרות ראש גם אם כי, לםוכ על העולה ישראל ארץ או העולם

 יתברך הוא היפך שלא וזהו. פניו להקביל לקראתו ויבא ממנו יעתק הוא גם, שם שמו לשכן ה'

 שנעתק רק, מקום אל מקום נתקרב שלא ל"ז י"רשירוש כפ והוא, המוריה להר וילך לוז שיעתק

 . לכאן ובא המוריה הר

 

 ָבא ַהֶּׁשֶמׁש -ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי יא
  :ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא

 

ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי� ֵוא�ֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב  'הִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני  'הְוִהֵּנה  יג
  :ָעֶליָה ְל� ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע�

ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה -ְוָהָיה ַזְרֲע� ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבְרכּו ְב� ָּכל יד
  :ּוְבַזְרֶע�

ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְב� ַעד -ֵּתֵל� ַוֲהִׁשֹבִתי� ֶאל-ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ� ּוְׁשַמְרִּתי� ְּבֹכל ֲאֶׁשר טו
  :ִּדַּבְרִּתי ָל�-ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר ִאם

 
  :לב נשים הבאים הכתובים עניין אל לבא הנה

 באברהם ולא ביצחק ראוי היה אביך אומרו כי יצחק ואלוהי אביך אברהם אלוהי אומרו. א

 . הדבר נהפך ולמה

  '.וכו שוכב אתה אשר הארץ אומרו מזה נמשך איך ועוד

 . אמות ארבע הוא בה שוכב הוא אשר הארץ כי ועוד

 . בעפר ואמר הכוכבים או החול ברכות הניח למה הארץ כעפר זרעך והיה אומרו ועוד

 . פה זו ברכה יחס מה וגם

  '.וכו ונברכו ברכת וכן

 . עמו יתברך שהוא ודאי עליו נצב ה' היה אם עמך אנכי והנה אומרו ועוד
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 .הפסוק לתימתח ולשתוק הכל הוא 'וכו אעזבך לא אומרו בכלל כי ועוד

 

ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי� ֵוא�ֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב  'הִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני  'הְוִהֵּנה  יג
  :ָעֶליָה ְל� ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע�

 

 העולם חלקי בחינות כל ראשי שם כי, העולם כל כולל מקום הוא המזבח מקום כי הדברים כלל

 שהיה ומאמרם, נברא כפרתו ממקום אדם כי ל"ז מאמרם ובזה. יפרדו ומשם העיקר שם כי

 שוכב אתה אשר הארץ פה הכתוב מאמר כן גם וזה. הכל שם כי, יחדו צדקו, העולם מכל עפרו
 זה כי - אתננה לך), לה פרק( אליעזר רבי פרקיב ל"ז שאמרו כמו ,המזבח מקום שהוא עליה

, כארץ לארץ חוצה אצלו הוא וכך, שלו הכל כי לארץ חוצה צאתו אל טעם נתינת והוא .העולם כל

 .עמך אהיה שם גם כי באופן

 

ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה -ְוָהָיה ַזְרֲע� ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבְרכּו ְב� ָּכל יד
  :ּוְבַזְרֶע�

 לא עד פסוק על) א י תענית( ל"רז אמרו הנה כי והוא הארץ כעפר זרעך והיה הנה כי ועוד

 נתפשטה כך ואחר בלבד ישראל ארץ אם כי יתברך הוא ברא לא להיתח כי, וחוצות ארץ עשה

 אל מתדמים קדושים היותם שעם, זרעך יהיה כן. וחוצות ארץ עשה וזהו, ארץ אפסי כל עד

 בלא נחלה העולם כל זה כי 'וכו וקדמה ימה ופרצת כי, העולם כל עד יתפשטו הארץ קדושת

 . בכל מעתה להחזיק שם הנולדים בניו שיהיו לארץ חוצה ילך הוא ברוך הקדוש רצה לכן, מצרים

 חוצה לצאת לך טוב וקיום ברכה בהם להשפיע לכן '.וכו בך ונברכו והוא שלישי טעם ועוד

 .לארץ

 

ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְב� ַעד ָהֲאָדָמה -ֵּתֵל� ַוֲהִׁשֹבִתי� ֶאל-ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ� ּוְׁשַמְרִּתי� ְּבֹכל ֲאֶׁשר טו
  :ִּדַּבְרִּתי ָל�-ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר ִאם

 אל ,עמו אהיה לא לארץ שבחוצה השמורֶ  ,עמך ואהיה הזאת בארץ גור ליצחק אמרתי ומאשר

 בארץ בהיותו כי שמורה, ואברכך לו שאמרתי שתירא מה וגם '.כו עמך אנכי והנה כי תירא

 '.וכו אעזבך לא כי תירא אל מזה גם, שר ידי על לארץ ובחוצה עצמו ידי על יברכהו

 

  :יעקב לבב יתחמץ הלא כי והוא ',וכו אברהם אלוהי אנכי יאמר או

 . אחי לעשו כן גם ויצחק אברהם אבות זכות לי יש אם הלא באומרו .א

 . רשנהיי ואולי לארץ בחוצה ואני בארץ דר שהוא עלי עודף לו ועוד. ב

 במקום לנולד הקדושה תוך הנולד דומה ואינו, לארץ בחוצה אוליד ואני בארץ מוליד הוא כי .ג

 . הטומאה

 . מעלי יתברך אלהות שם ישולל למקום אלך ואיך' כו לארץ בחוצה הדר כי .ד
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 נפש ויכנו אחריו עשו ירדוף פן לןוכ על גדולה אך, מעשו נצלייה בהנחת הוא זה כל הלא כי .ה

 .הטוב מכל ראה אשר חלומו יהיה ומה, לעשות יזום אשר כל ממנו יבצר ולא, בחירה בעל והוא

 

 יעלה אל כמוך אבות זכות לעשו גם כי חשבת אשר הראשונה על ויאמר יתברך הוא בא כן על

, לך אם כי אברהם יקרא לעשו אב לא כלומר אביך אברהם אלוהי אנכי הלא כי, רוחך על כן

 שכן ומכל ביעקב אם כי יצחק כל ולא' וכו לך יקרא ביצחק כי) א לא נדרים( ל"ז מאמרם והוא

 .ליצחק

 
 הוא ההיא הארץ כי למעלה שכתבנו מה והוא 'וכו שוכב אתה אשר הארץ אמר השנית ועל

 .בקודם כמדובר העולם כל כולל המזבח מקום

 
 יהיה גופם גם לארץ בחוצה שנולדים גם כי שהוא ,הארץ כעפר זרעך והיה אמר השלישית ועל

 והוא, ישראל ארץ היא הארץ כעפר רק, טמאה אדמה שהוא לארץ חוצה לעפר ידמו ולא קדוש

 הקדוש הידוע הארץ כעפר שהוא, ח"בפת ולא א"בשב ף"הכ בנקודת כעפר לומר לו שהיה

 . ישראל ארץ של שהוא

 'וכו ונברכו' וכו ופרצת אמר לזה, ישראל בארץ יולדו בנים היה טוב טוב הלא תאמר ושמא
 .בקודם כמפורש

 
 כי בך דבקותי איך ראה לומר עמך' וכו והנה לשון ואמר עמך אנכי והנה אמר הרביעית ועל

 כי עליך אליהם בפקוד בשמירתם הנחתיך לא למה ויורדים עולים מלאכים שהורדתי אנכי הלא

 אלה אפילו כי הוראתי בזה אך ,עליו נצב ה' והנה כאומרו, לשומרך עליך נצב בעצמי אני אם

 כי ישמרוך חפץ איני, לארץ חוצה שרי צוניםיהח כשרים ולא המרכבה מלאכי קודש שרפי שהם

 לא הלא כי אלוה לו שאין כמי תהיה לא לארץ בחוץ שהוא תלך אשר בכל וגם, בעצמי אני אם

 .ההם שבמקומות השר תחת אניחך לא כי, ממני משולל תהיה

 

, תחוש אל, מציל מידו ואין בחירה בעל עשו הלא תאמר ולא' וכו ושמרתיך אמר חמישיתה ועל

, מצרים בלא נחלה לזרעך שאתן לך דברתי אשר את עשיתי אם אשר עד אעזבך לא הלא כי

 אניח ואיך זה על הוא העולם בריאת תכלית כל והנה. מתבטל הכל נמצא כעת בך ישלוט ואם

 וכל, רבים נגד לא אך יחיד נגד רק מועלת רשע בחירת אין כי וידוע, עשו בבחירת הכל שיאבד

 - וזהו. העולם וכל ישראל כללות כל נגד שכן

 

  :ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִּתי 'הַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש  טז
   :ַׁשַער ַהָּׁשָמִיםֵּבית ֱא�ִהים ְוֶזה -ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם-ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה יז
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  .ידעתי לא ואנכי תמיהה זו מה לב לשים ראוי '.וכו משנתו יעקב ויקץ
 . המוריה בהר ה' יש כי ממנו נעלם היתכן ועוד

 '. וכו אכן אומרו טרם ויירא נאמר לא ולמה, יראתו תהיהי ממה ויירא אומרו וגם
  '.וכו וזה' וכו זה אין' וכו נורא מה חלוקות שלש הנה מה ועוד

 

   :ֵּבית ֱא�ִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים-ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם-ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה יז
  :שראה דברים שלשה ועל

  ארצה מוצב שהיה סולםה רגלי מקום .א
  סולםה. ב

  .השמימה מגיע ראשו .ג
  ',וכו נורא מה אמר האחד על

 . המקדש בית הוא לו שהראה הסולם כי שכתבנו כמו ',כו זה אין אמר הסולם ועל

 

-ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן ַעל-ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר-ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶאת יח
  :רֹאָׁשּה
 מצבה אותה וישם האבן את ויקח המקדש בית אל משל שהוא הסולם כנגד '.וכו יעקב וישכם

, בה יהיו הם לבניו סימן שהוא, אחת אבן שנעשו האבנים כי לרמוז, המקדש כבית בה להקריב

 .המה ה' היכל כי

 השפע זה שבזכות ראשה על שמן ויצוק, מלמעלה השפע שיורד השמימה משער ראשו ועל

 .בשופע מלמעלה בו תורק

 

  :ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה-ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם-ֵּביתַהָּמקֹום ַההּוא -ֵׁשם-ַוִּיְקָרא ֶאת יט
 שם שיצטרף ,אל בית ההוא המקום שם את ויקרא המוריה הר הוא הסולם רגלי מקום ואל

  .עיר בלשון ויצא מקום בלשון ונכנס. בו החסד

  .זאת את אותנו םאלוהי הודיע צורך מה 'וכו לוז ואולם אומרו וגם

 על כיוון לא ,אל בית שם שקרא מה כי הוא אך, בראשונה לומר לו והיה לראשונה אומרו ועוד

 כי, עתה בה שיעקב לוז לא העיר שם הוא לוז אך, לשם ובא שנעתק לבדו המקום אל רק, לוז

, לוז היא יעקב בה שבא לראשונה הוא אך, למקומו בו המוריה הר שב כי בירושלים הוא כבר

 .שם המוריה הר בהיות יעקב בה בראשונה שהיה מה שם על זה שם לה שנשאר אלא

 

 בית הוא בו שהיה המקום בעד שהתפלל תפלה לשון במקום ויפגע זה דרכנו לפי ויהיה

 הזוהר ספרל גם ומה. הלילה בחלום יתברך הוא בו ידבר מה לראות הלילה שם וילן. המקדש

 התפלל מה ועל, בחלום רק מתנבא היה לא אשה בלא שרוי עדיין שלהיותו) ב קמט דף א"ח(

 אלף סוף של ערב הוא השמש בא אז כי, שני בית רבןוח חשך על שהוא השמש בא כי על
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 כי שלמה טתוימ בהיות תלוי שהדבר ולהיות. שכתבנו כמו ערבית תפלת עניין שהוא, הרביעי

) י סח שם( ל"רז שאמרו כמו המקום מאבני ויקח כן על, למעלה שכתבנו כמו הותקו יש בזה

 מראשותיו וישם אחת יתהיוה ובהתאחדם, זרעו הכשר מאחדות להתבשר יתאחדו אם לראות
 אליעזר רבי פרקיב ל"רז שאמרו כמו, המזבח מקום הוא המקום אבני של ההוא במקום וישכב

 השמים שער שכנגד הקדושה נקודת היא שם כי, יצחק עקידת של מזבח אבני שהיו) לה פרק(
 . תפלתו על ישיב ומה בו ידבר מה לראות נבואה רוח בחלומו יושפע ושם

 

 הוא אך, רגלים שלש זה והנה אומרו אל שהערנו במה והוא', וכו סולם והנה ויחלום ואז

 ונבואה השמים מן אש ,השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם שהיה ראשון בית שהראהו

 שהיו דברים ה'ה ועל. והעליון השפל עולם בין מתווך כסולם שהיה ותומים ואורים ומנורה וארון

 ד"למ במקום תיבה בסוף א"ה שיש השמימה במלת יתירה א"ה תריי, השני על יתירים בו

 היה שלא לו הראה שאחריו שני הבית ועל'. וכו סלם והנה וזהו בראשה אחרת א"וה בראשה

 אם כי כבראשונה גדולה כך כל שני המקדש בית הוא לסולם היה שלא השמימה מגיע ראשו

 ה' ממנו חסרו כי כקודם השמימה מגיע היה שלא ,בו ויורדים עולים אלוהים מלאכי והנה

 היו אלוהים מלאכיש באופן בארץ למטה השכינה יתהישה רק בו נשאר ולא, עליונים דברים

 המקדש בבית היה םאלוהי מושב כי, הארץ על םאלוהיה עם יורדים כך ואחר להיתח עולים

 . למטה

 

 על םאלוהיה עם יורדים כך ואחר, ביתם שם כי להיתח מלמטה עולים המרכבה מלאכי כן ועל

 . הארץ
 

 

 ִיְהֶיה ֱא�ִהים ִעָּמִדי -ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם כ
  :ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש-ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל� ְוָנַתן

  :ִלי ֵלא�ִהים 'הֵּבית ָאִבי ְוָהָיה -ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל כא
  :ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל�-ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱא�ִהים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן-ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר כב

 
  :לב לשים ראוי

 . לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו אל. א

 אמר יתברך שהוא מה כמסתפק יאמר למה כי 'וכו ושמרני עמדי אלוהים יהיה אם אומרו. ב

 '.וכו ושמרתיך עמך אנכי הנה בודאי לו

 . מיותר שהוא הולך אנכי אשר אומרו. ג

 . ורעב ערום ויניחהו בדרך ישמרהו היתכן 'וכו לחם לי ונתן אומרו. ד

  '.וכו והשיבותיך יתברך כמאמרו והשיבני אמר ולא בשלום ושבתי אומרו. ה
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 יתברך הוא לו יעשה לא האם כי, הרבה זה מאמרו נחשב זר כמו הלא כי לאלוהים לי ה' והיה .ו

 . םאלוהיל לו יהיה לא האלה הדברים כל

 . זכר לשון יהיה ולא םאלוהי בית תהיה לומר לו היה 'וכו הזאת והאבן באומרו. ז

 .זולתה או ההיא האבן יהיה אם לו מה המקדש בית יבנה יתברך שהוא אחר כי .ח

 

 ִיְהֶיה ֱא�ִהים ִעָּמִדי -ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם כ
  :ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש-ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל� ְוָנַתן

 אפשר כן על. צרה בעת לנדור לזרעו ללמד שרצה) א ע רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה אמנם

 גם יאמרו שנדר כדי לאמר נדר וזהו, לדורות וללמד לאמר, נדר יעקב וידר כלומר לאמר אמר

 .זרעו

 

 את הנה כן על, הרחמים שם הוא עליו נצב ה' והנה נאמר הנה' וכו אלוהים יהיה אם ואמר

 מידת לפעמים כי ,הסכנה מקום בדרך גם ומה, תנגדני פן הדין דתימ הוא ירא אני םאלוהיה

 יהיה אם אמר כן על), א נה שבת( ל"רז מדברי כנודע תחלו וממקדשי ענייןכ, מקטרגת הדין
 . לרחמים לי שתתהפך 'וכו ושמרני הדין דתימ הוא עמדי אלוהים

 

 בלכתך אך, עמך אנכי ישראל בארץ עתה הוא אפשר עמך אנכי הנה יתברך באומרו כי ועוד

 עמדי ממש אלוהים יהיה אם אמר כן על, עליך שורה עמך אהיה לא אך ושמרתיך לארץ חוצה

 ,הזה בדרך ושמרני וגם, עצמית הויה שהוא יהיה כמשמעות ישראל מארץ בצאתי לעתיד שהוא
 משם בלכתי כן גם כן אחרי אם כי, ועבר שם של מדרשו בבית תורה ללמוד שהוא בזה לבד ולא

 ההליכה כי, לי המיוחדת הליכתי שהיא הולך אני אשר שהוא, לחרן שנה עשרה ארבע אחר

 חרן בדרך אחריו עשו יצא פן תחלה שם נטמן להיות רק היה לא ועבר שם של מדרשו לבית

 עשרה ארבע נטמן באומרם) יא סח רבה בראשית( ל"רז לשון יורה וזה, שמה ילך כי שידע

 לארץ בחוץ פן אני ירא אך שיפרנסני ידעתי לומר 'וכו ונתן וגם. שם של מדרשו בבית שנה

. יתברך עצמו ידי על לי ונתן אם כי בזה חפץ לי ואין, שם המושל השר ידי על פרנסתי ישלשל

 גם ותפל צונייח דבר שהוא הבגד גם אם כי, בו נפשי קיום שהוא לחם ידי על יהיה בלבד ולא

 .יתברך בידו לי יתן זה

 

  :ִלי ֵלא�ִהים 'הֵּבית ָאִבי ְוָהָיה -ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל כא
, עודיי צריך ואין הוא שכן כל האדמה אל והשיבותיך שאמרת מה, לי תעשה אלה כל אם הנה

 עזבי על אני ירא עתה כי הוא והטעם. והשיבני אמר ולא כמעצמי כלומר בשלום ושבתי וזהו

 אלוה לו שאין כמי דומה בו שהדר מקום לארץ חוצה והולך, ישראל וארץ, ואם אב כבוד מצוות

 והטעם. מאלי ושבתי בשובי אך', כו תשמרני שמיד רחמים מבקש אני כן על), ב קי כתובות(

  :והן כמעצמי ושבתי אם כי שמירה צורך בלי ינחוני והמה עמי גדולות מצוות שתי כי הוא
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 . עתה בצאתי כן שאין מה ואמי אבי בו אכבד מקום אבי בית אל בא שאני .א

 שהדר לארץ בחוץ כן שאין מה לאלוהים לי שיהיה מקום הוא ישראל ארץ אל הוא בשובי כי .ב

 .אלוה לו אין למי ידמה אם כי בעצם םאלוהיל לו ה' אין בו

  :ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל�-ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱא�ִהים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן-ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר כב
 . תהיה לומר לו שהיה הערנו הנה

 לשנים סימן, אחד נעשו אבנים עשר ששנים) י סח רבה בראשית( ל"רז אמרו האבן כי הוא אך

 לכן. בניו אחדות אל משל הזאת האבן כי נמצא, בזרעו פיסול יהיה ולא צדיקים שיהיו בניו עשר

 עיקר כי ענייןוה. זכר לשון יהיה אמר ןומכו, בניו אחדות אל אלוהים בית יהיה אומרו כי לרמוז

 לכן. כנודע המה ה' היכל כי שבדור הצדיקים אם כי הבית אינו שכינה להשראת המקדש הבית

 מהםיע שתהיה אלוהים בית יהיה, בני אל רמז שהוא 'וכו והאבן כי ה' מאתך עוד אשאלה אמר

 .השכינה אל מרכבה םאלוהי בית יהיו שהם, צדיקים שיהיו לעוזרם

 

 כי אלי המעשר אעכב לא ,וכהן בכור היותי עם אמר ואפשר 'וכו לי תתן אשר וכל הוא והנדר

 . לך אעשרנו אם

 

 

  טכ פרק
  :ֶקֶדם-ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵּיֶל� ַאְרָצה ְבֵני א
ַיְׁשקּו ַהְּבֵאר ַהִהוא -צֹאן ֹרְבִצים ָעֶליָה ִּכי ִמן-ָׁשם ְׁשלָׁשה ֶעְדֵרי-ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ב

  :ִּפי ַהְּבֵאר-ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן ְּגֹדָלה ַעל
-ַהּצֹאן ְוֵהִׁשיבּו ֶאת-ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשקּו ֶאת-ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת-ָׁשָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו ג

  :ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמֹקָמּה-ָהֶאֶבן ַעל
 

  .ילך רגליו נשיאת ידי שעל ידע לא מי
 . רגליו הקילו טובה הבשורה שעל) ע רבה בראשית( ל"ז ואמרו

 ומשם, רגליו את לבו נשא כן ועל ועבר שם של מדרשו לבית תורה ללמוד לכתו שנצטרף ויתכן

 . קדם בני ארצה אדם כל כדרך וילך

 

  :ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ד
 חשבם, הבאר פי מעל האבן גלילת לעיכוב חשב לא והוא הבאר על רובצים אותם בראותו הנה

 היום עוד הן להם לומר חפץ והיה, שכירים היו אם גם ומה, יעשה לא וכן במלאכתם למתרפים
 לו כן ועל. במלאכה פושעים שהיו מוכיחם שהיה) י ע רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו ,גדול

 כן על, שפוט ישפוט לגור בואו טרם כי באמרם מאד בעיניהם יקשה ,להוכיחם בהגיעוהחל 
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 לדבר והוסיף. היה לעיר קרוב כי, הדבר יודעו עם באתם מאין ואמר אחרים בדברים התחיל

  :ולומר

 

  :ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו .ָנחֹור-ָלָבן ֶּבן-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ה
 הרואה אל שיקרה ולהיות ',וכו היום עוד הן מגולה בתוכחת התחיל כך ואחר '.וכו הידעתם

 כן על, נתגדלתם כשרים בלתי בעיר אולי כלומר ,באתם מאין להם לולשא הגונים בלתי אנשים

 רעתם שעל יחושו לבל אתם מאין שאל כך ואחר, כערכי אנשים כלומר אחי קראם דבריו בפתח

 .שואלם היה

 

  :ַהּצֹאן-ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ,ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ו
 משה לולי לאונסם רועים קשוישב) לח א רבה שמות( ל"רז אמרו יתרו בנות בשבע הנה

. זרה בעבודה כפרו על עירו אנשי דוהוישנ ליתרו שלום העדר על הטעם שם והיה, שהושיען

 היה לא אם כי הצאן עם באה בתו רחל והנה כי והראיה, שלום לו אלה אמרו כי ירצה ובזה

 שקצת ואפשר. הרועים משכנות על לצאת יחידית גם ומה, בתו בוטחת יתהיה לא לו שלום

 עוד הן ואמר, הצאן ולהשקות מים לשאוב היוצאות הארץ בבנות לראות מתעכבים שהיו חשדם
 '.וכו גדול היום

 
ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו -צֹאן ֹרְבִצים ָעֶליָה ִּכי ִמן-ָׁשם ְׁשלָׁשה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנהַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה  ב

  :ִּפי ַהְּבֵאר-ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן ְּגֹדָלה ַעל
-ֶאתַהּצֹאן ְוֵהִׁשיבּו -ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשקּו ֶאת-ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת-ָׁשָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו ג

  :ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמֹקָמּה-ָהֶאֶבן ַעל
  :ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ד
  :ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו-ָלָבן ֶּבן-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ה
  :ַהּצֹאן-ה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעםַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהּנֵ  ו
  :ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו-ַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול לֹא ז
ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו -ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת-ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל ח
  :ּצֹאןהַ 
 

 [פרשנות סמבולית למפגש יעקב ורחל]
ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו -צֹאן ֹרְבִצים ָעֶליָה ִּכי ִמן-ָׁשם ְׁשלָׁשה ֶעְדֵרי-ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ב

  :ִּפי ַהְּבֵאר-ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן ְּגֹדָלה ַעל
 הדורות שלשלת על רמז לומר לנו גם ואפשר. רמז דרך על אלו פסוקים דרשו ל"רז והנה

 . מקדשנו ומבית מארצנו שגלינו בגלות
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 הוא בשדה באר והנה וירא והוא, המקדש בית ממקום גולה יעקב בהיותו עתה זה לנו ורמז

 שלשה שם והנה. שפע נובע באר היה ההוא הקדוש הבית כי, בשדה לשוח א"כד המקדש בית
 מן כי. צאן בתואר נכללו שכלם, ראשון בבית וישראלים לוים הכהנים הם רובצים צאן עדרי

 שהיו השואבה בית בשמחת גם ומה, הנזכר מהשפע הנזכרים העדרים ישקו ההיא הבאר

 היצר הוא האבןו העונות גרמו אך). ח ע רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו הקודש רוח שואבים

. ראשון בית חורבן והוא, מלשאוב השפע ומנעה הבאר פי על גדולה הושמה אבן הנקרא הרע

 .זרה עבודה של הרע היצר הוא תהיהי גדולה כי הנזכרת האבן של הגדולה הרעה ובראות

 אנשי אז הבאר פי מעל האבן את וגללו, עזרא בימי שנית העדרים כל שמה ונאספו – כן ועל

 הבאר פי מעל העולם מן גדולה אבן יתהישה זרה עבודה של הרע יצר שהסירו הגדולה כנסת

 כי, ההוא מהבאר שפע עוד להם להשקות חזרו כי הצאן והשקו ואז. אותו סותמת תהישהי

 היצר הוא האבן את והשיבו העונות גרמו כן אחרי אך. כמאז בו מושפעים והיו שני בית נבנה

 של אם כי כבראשונה גדולה תהיהי שלא גם. והטוב השפע למנוע הבאר פי על למקומה הרע

 . שני בית ונחרב לכך הספיקה חנם שנאת

 

  :ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ד
 ותבער פסוק על ל"ז שאמרו כמו, האבות משאר יותר צרותינו כל על המיצר יעקב להם ויאמר

 וןוע מאיזה באתם מאין השני החורבן בגלות אשר לישראל כאומר נעשה כן ועל', וכו ביעקב

 . גולים אנחנו חנם שנאת הוא רעהו על איש מחרון מחרן לו אומרים והם, גליתם

 

  :ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו-ָלָבן ֶּבן-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ה
, משיח חבלי וחרון ניחור יד על עונותיכם את ללבן שעתיד מי הוא לבן את הידעתם להם ואמר

 . ידענו ויאמרו, מיד תשובו ולא עצמכם תדכאו לכם ומה

 

  :ַהּצֹאן-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ו
 איך שלום ביניכם אין ואם, שלום ויאמרו. לב על שמים שאינכם, עמכם לו השלום להם ויאמר

 על עוברים ואינכם) א כח מגילה( פשע על שעובר למי עון נושא למי והלא, לבינו ביניכם שלום

 זכות ידי על כי ,הצאן עם באה בתו רחל והנה כי הוא בו בוטחים שאנו מה אומרים לזה. פשע

 . לגבולם בנים ישובו בניה על מבכה רחל

 

 , מאליכם שבים אתם ואין בוטחים אתם זה על אם להם ואומר ושב

 

  :ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו-ָּגדֹול לֹאַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום  ז
 תזכו ולא, בעתה תהיה כי גאולתכם ותתרחק תאריך כי גאולתכם עת הוא גדול היום עוד הן

 תחזירו כי, הבאר משפע מעתה צאן והשקו עצה קבלו לכן), א צח סנהדרין( אחישנה זכו לאם
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 יגיעת בלי ירעה עדרו כרועה עמל בלי בארץ בר מפסת כן ידי על רעו ולכו בתשובה ההמון את

 '. כו וזריעה חרישה

 

ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו -ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת-ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל ח
  :ַהּצֹאן

 הנה, שיענו, לבבם ויקרעו ה' אל ישובו אליהם יאמרו כי הארץ עם המון כתשובת משיבים אז

 עד נוכל לא ויאמרו וזהו, לעתיד מבשרנו הרע היצר הוא האבן לב יוסר עד להולמו קשה לבבנו
 העדרים כל בזכות יתברך הוא שיסיר האבן את וגללו, יותוהגל הם העדרים כל יאספו אשר

 שבשער החיים מים מבאר הצאן והשקינו אז, בשר לב לנו ויתן הרע היצר הוא האבן לב את

 .השמים

 

  :ַהּצֹאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי ֹרָעה ִהוא-עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה ִעם ט
 טוב רב מה להורות יתברך בא כי הוא, למעלה כן אמר ולא היא רועה כי לאביה אשר פה אמר

 ללבן היו לא לבן בבית יעקב בא לא אשר עד כי) ח עג שם( ל"ז שאמרו כמו, לצדיק המתחבר

 היו לא כי לומר 'וכו הצאן עם באה ורחל יעקב בבא עתה יאמר וזה, זכרים בנים ולא נכסים לא

 רועה הלא כי לו היו לא בנים וגם היו מעט כי כולן את תרעה קטנה שנערה, מאלו יותר לאביה

 .רועה היא תהיהי לא זכרים היו ואם, היא

 

צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל -ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת-ָרֵחל ַּבת-ֶאתַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעֹקב  י
  :צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת-ֶאת

 בת תהישהי למה רק, צאנה להשקות האבן את לגלול לבו שם תוןיח חיבת לסיבת לא כי אמר
 פי מעל צרור כנוטל האבן את שנטל ל"רז אמרו והנה. אמו אחי לבן של הצאן וגם אמו אחי

 ויגל גילוי לשון נאמר ופה לגלגלה צריכים שהיו וגללו נאמר למעלה כי הוא ואחשוב. צלוחית

 .אותה גלגל בלי שהגביהה

 

  :ֹקלֹו ַוֵּיְבּךְ -ַוִּיַּׁשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ֶאת יא
 

 :ִרְבָקה הּוא ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ -ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי ֶבןַוַּיֵּגד  יב
 . היה אביה אחי לא הנה .הוא אביה אחי כי' וכו יעקב ויגד

  .רבקה בן וכי הוא אביה אחי ולא, הוא רבקה בן אביה אחי כי ולומר לקצר לו שהיה ועוד
 . אמה שמתה דחקו) יב ע שם( ל"רזו, נשים כדרך לאמה ולא לאביה הגידה למה וגם

 . אחותו בן דברי את רק לומר לו היה לא 'כו שמע את לבן כשמוע ויהי אומרו ועוד

 . וינשקהו ויחבקהו לומר לו היה לו וינשק לו ויחבק וגם
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 דברים על רק יצדק לא האלה באומרו כי, האלה הדברים כל את ללבן ויספר אומרו ועוד

 האלה אומר יצדק לא ממנו ממונו ושנטלו אביו שברכו על ברח כי לו שהודיע הוא ואם, שלפניו

 .בזה

 

 יחשבוהו, בורח בהיותו שיוכר גם ומה, דחינ כאיש טוב מכל ריק בא כי בראות כי ספק אין אך

 במה גם ומה. ופוחז צר לאיש יחשבוהו הלא כי באופן, אותם סריםיימהמ הבורחים און כאנשי

 היו כי נודע היה ביניהם כי נראה, עשו בגורל פולית בל רכות לאה שעיני) שם( ל"ז שאמרו

 הוא זה אולי להרהר מהם יבצר לא כמשולח הולך זה את ובראותם, רשע ובן צדיק בן לרבקה

 אביה אחי כי ואמר, ניוייענ על התנצלות תת חובת עליו חל דברו בפתח כן על, צדיק הבלתי
 הדברים והמשך באורך סיפור שהוא ,ויגד באומרו הגדה משמעות אל לב בשום והוא', כו הוא

 טוב מכל ריק ברגליו נס אותו בראותה תתמה שאל לומר והוא, המכוון מקצר שהכתוב עם יפה

 כמו שהיה, ללבן אח בהיותו הוא לעשו אח בהיותו כי לומר ,הוא אביה אחי הלא כי, כמשולח

 דומה שהוא מעשו בורח אני כן על כי כלומר, ברשע מלובן) ז ס רבה בראשית( ל"ז שאמרו

 . האם לאחי דומים הבנים רוב כי ללבן

 

 לומר ,הוא רבקה בן וכי אמר כן על, הוא גם אמי אח כי, לו אדמה אני גם אולי תאמר ושמא

 רבקה בן וכי וזהו, לבד עצמה אל אם כי לאחיה להדמות והלאה מאמי קורבתי חסותייהת אין
 .בגורלו פולית בל דאגה תןית אשר, אחר ולא הוא אני משנינו שהכשר באופן הוא

 
 אל לבה אל ערבה לא ידיה על והצמידים אפה על בנזם רבקה כי והוא, לאביה ותגד ותרץ אז

, יםיהיד וצמידי האף נזם אליך באו ולאין מאין באמור בדבר יחקר טרם עליה מיד יקצוף פן, אביה

 תשמע כי לו אמריה תמתיק כי אביה אל בעדה תליץ, אמה בית אל הלכה יחשדנה פן כן ועל

 הקרוב הוא כי אביה אל הלכה כן על, דברים קול אם כי בידה דבר היה לא רחל אך, לאט ממנה

 שכתבנו הראשון הדרך פי על כי ספק אין והנה. יעקב פני להקביל אולב איש והוא, אשתו ולא

 אם כי, לאביה רחל אמרה לא שזה, ללבן הדומה לעשו אח היותו על אמר הוא אביה אחי כי

  – אומרו וזהו, הוא רבקה בן כי אומרו

 

-לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל-לֹו ַוְיַנֶּׁשק-ֲאֹחתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק-ֵׁשַמע ַיֲעֹקב ֶּבן-ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָלָבן ֶאת יג
  :ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל

 שהוא אחותו בן היותו רק ממנה שמע שלא כלומר ,אחותו בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויהי

 אחי כי שומע היה שאם לקראתו רץ אז כן על, הוא אביה אחי היות לא אך, הוא רבקה בן כי

 .לפניו רץ היה לא הוא אביה
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, מאליעזר וחומר קל, רב לו שיש, לבו מתוך ימיש לא הלא כי והיא השני הדרך פי על יאמר או

 שבא כאליעזר עמו נכסים אין כי רחל דברי את לבן כשמוע אך, לקראתו לרוץ לי יאות ולכן

 באו גנבים לומר לבו נשאו כן ועל, צמיד ולא נזם לא בידה ראה לא וגם, טעונים גמלים בעשרה

 .פניו להקביל מלרוץ ידיו ורפו, בידו מאומה כל את השאירו ולא, לו

, לגלגלם העיר רועי כל צריכים שהיו גדולה האבן לשגל יעקב שמע את קריה מהמון בשומעו אך

 אין בלבו אמר אז, הצאן והשקה המים עלו שגם לאומר גם ומה, נטלה צלוחית פי כמגלה והוא

 שהרי, בדרך לסטים אותו ששללו לומר ואין, מהעבד וחומר קל ריקן יצא לא הבית שעיקר ספק

 השמים מן גם לקראתו עולים המים ואשר, לפניו יעמוד מי, כזאת אבן לגלול ידו לאל שיש מי

 ארדוף אמר כן על, חכו בתוך מתנוססות נזר אבני או בחיקו זהב יש אם כי ספק אין לכן, יעזרוהו

 .מביא הוא בפיו אולי, הוא גם בפיו מה אראה אין ואם, חיקו אחפש אשיג

 רבה בראשית( ל"ז כמאמרם בפיו מה לראות לו וינשק, בחיקו מה לראות לו ויחבק וירץ כן על

 וירץ אז, הבאר פי שעל האבן ענייןמ אחותו בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויהי וזהו). יב ע
 אמר שלא ממה יקרות אבנים על לו וינשק, בחיקו מה לראות שחבקו ל"רזל והכריחם', כו

 לבן של בשבילו לו וינשק עצמו בשביל שהוא בשבילו הוא לו אומרו אך, וינשקהו ויחבקהו

 .להנאתו

 

 אתו משתעשע ביתו עד אותו שמלוה בדרך גם כי, הוא חביב אורח לביתו המביא דרך והנה

 את ראה לא כי על, זה כי, אמר, הלום הביאו ומי מולדתו ושלום ועניינימ ושואלו בו ומדבר עמו

 דבריו ועל קורותיו על דבר לא כך אחר וגם, ביתו אל ויביאהו אם כי לו דבר לא בידו מאומה כל

 באומרו, מעללים לרע יחשב פן קרהו אשר כל את לו סיפר מעצמו יעקב אם כי אנשים כדרך

 עשית טוב לא אשר אם זה אין, מאוד עשיר איש בן ואתה ונקלה כרש כסף בלא בדד באת איכה

 וכי הוא אביה אחי כי לרחל אמר אשר האלה הדברים כל את ללבן ויספר קידם כן על, ותברח

 בקוצר אמרו אשר, רבקה ובעצת לטובה ושהיה הברכות רמאות עניין שהוא, הוא רבקה בן

 אומרו וזהו בסמוך הנאמרים האלה הדברים כל את שלם סיפור כלומר ללבן ויספר עתה, ורמז

  .האלה
 

  :ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַא� ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו ֹחֶדׁש ָיִמים יד
 או. בך רואה אני שלי ובשר עצם אך, סיפור הנאת ולא ממון הנאת לא בך אין לבן לו ויאמר

 כל העתיקה בתו כי ואפשר, הוא אביה אחי כי בפסוק הראשון בדרך שכתבנו מה על יאמר

 כמאמרך, אחי ליקרא עלי דמית כן ועל אחיך את שרמית אמרת הנה יאמר ובזה, לאביה דבריו

 אם כי, ברמאות אחי שאתה תאמר שלא ההיא הרמאות היה כך כל והנה, הוא אביה אחי כי

 ועל כלומר, בלבד אלי דומה ולא, מבשרי ובשר מעצמי עצם, אני אתה כאילו ממש ובשרי עצמי

 .ריקן אתה מדותיך פי

 .שכר שאלת בלי ימים חדש אותו עובד עמו וישב
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  :ַּמְׂשֻּכְרֶּת�-ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמהָאִחי ַאָּתה -ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֲהִכי טו
 לומר לו והיה הבנה משולל שהוא הכי אומרו אל לב בשום והוא ',כו הכי ליעקב לבן ויאמר אז

 . חנם ועבדתי אתה אחיש על האם

 שבתלמוד הכי אי כמו, ארמי לשון והוא, כן כאומר שהוא, לי הבו אמרתי הכי א"כד הוא הכי אך

, גלעד של תרגומו שהוא שהדותא יגר לבן קרא גלעד יעקב שקרא מה כי, ארמי היה לבן ולשון

 שתעבדני היתכן לבן אמר, שכר תובע היה ולא, ימים חדש חנם אותו שעבד לבן ראה כי הוא אך

 או מכסף גדול דבר זה אי על, לבבי את לגנוב רמאות אם כי זה אין אך. שותק אתה ולמה חנם

 אומרו וזהו, בזהב או בכסף משתלם שרותך שאין כלומר, חנם תעבוד כן ועל עיניך נתת מזהב

 אתה אחי הכי כי, וצדקת ברמאות שהוא אתה אביה אחי כי לרחל אמרת הלא אתה אחי הכי

 לא כי משכורתך מה לי הגידה כן ועל, חנם ועבדתי האם כי והוא, ברמאות אתה אחי כן כלומר

 גלה אז, הדבר מציאות הוא מה כלומר מה אם כי כמה אמר שלא וזהו, רצונך היא וזהב כסף

 .בבתו רק חפצו שאין הוא כן לו

 
  :ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגֹדָלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל טז

 . פה מיותר נראה 'כו לאה ועיני אומרו הנה

 . מקושר בלתי 'כו היתה ורחל אומרו וכן

, אמרו כי, עשו בגורל פולית פן מלבכות עיניה רכו כי) ע רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה אך

 כוונו אחשוב וזה, לקטן והקטנה לגדול הגדולה ימהרו, בנות שתי וללבן בנים שני לרבקה

 כי ולהיות, בנים שני לה שיש רבקה אל מקביל כלומר ,בנות שתי וללבן באומרם הכתובים

 - כן על, רחל והקטנה לאה הגדולה

  :ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה-ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת יז
 .הגדולה והיא לגדול הגדולה יאמרו פן יראה לאה כי, רחל עיני ולא רכות לאה  ועיני

 אליו ותתחנן נואלוהי ה' את תדרוש לנפש טובות מעלות כמה הקדושה תורתנו הודיעתנו והנה

 .לנצחו יועילו לא, לשכנגדו היו אשר נמרץ והשתדלות םייטבע גדולים כחות כל הלא כי, יתברך

 רכות לאה שעיני ועל, לאה ולא ליעקב העולה טבע בדרך תהיהי רחל הנה כי וראו הביטו כי

  :לנצחה ארבעה כחות הל היו שרחל גם כן על. תבכה ובכה ה'ל שהתחננה

 . ליעקב הראויה הקטנה יתהיה כי כבר שנרמז הטבע .א

 . מראה ויפת תואר יפת היתה ורחל כי .ב
 . לאה את ולא ָרֵחל-ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת כי .ג

 אעבדך ואמר התנה כי והוא רחל את אם כי לאה את יקח לבלתי יעקב עשה אשר השתדלות .ד
 אמר כן על השוק מן רחל ששמה אחרת לו לתת מרמה לבן יעשה ולשלא ,ברחל שנים שבע

 .הקטנה אמר כן על, רחל הגדולה את ויקרא שמותן ישנה ולשלא, בתך
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 אם כי היא גם שלקחה לומר צריך אין, לאה ולא זוגו בת רחל היות על נוסף אלה ארבעה וכל

 יעזרנו אשר טוב וטוב, באמת יקראוהו אשר לכל נואלוהיכ אין כי אומר הוי, לה קדמה שהיא

 הכתובים כסיפור קדמה לאה הלא כי, שבעולם כחות בכל קום משכימי מכל יתברך הוא

 .ענייןה ממשיכים

 

  :ַוּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה ָל� ִמִּתִּתי ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשָבה ִעָּמִדי יט
 על. כן עשות ראוי שאין מה אחותו בן לשעבד וגם. מכרה כי לו נחשבה נכריה כי לומר שיינתב

 שהוא חנם כלומר ,לך אותה תתי וטוב, נותנה אני מתנה כלומר, לך אותה תתי טוב אמר כן

 זה כל ועם, נותנה תיייה לזולתך גם כי, אחר לאיש אותה מתתי, מתנה לשון תתי משמעות

, יעבדהו חפץ היותו הדבר ולהעלים. עמדי שבה תשמור שפתיך מוצא אתה, חנם נותנה שאני

 .'כו אעבדך יעקב כמאמר עבדני אמר ולא עמדי שבה היינק בלשון אמר

 

 עושים סחורתם שווי מכדי יותר להם כשנותנים כי הרמאים התגרים כדרך עשה אפשר או

 תחשוב אל אמר לבן עשה כן. אהובו היותו על אם כי לו נותנים שוויה שנותן מה על שלא עצמם

 אותה תתי טוב כי על רק, אמצא כי, לך נותנה אני עליה הזה כשיעור יעבדני מוצאי בלתי שעל

 מעתה עמדי שבה רק תעבוד כך ואחר תשאנה שלא, בזאת אך, אחר לאיש אותה מתתי לך

 .תקחנה טרם

 

  :ַוַּיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה כ
 '. כו ויעבוד כך ואחר, כשהודה אחדים כימים בעיניו ויהיו להיתח לומר לו היה
  .אחדים כימים בעיניו שהיו להודיענו צורך מה ועוד

 מועטים ימים שיראה אחדים ימים עמו וישבת לו ותהיושצ אמו מצוות כעובר נראה היה הנה אך

 לו נראה היה ויום יום כל אותה אהבתו שבערך אמת הן אמר כן על, רבים ימים על התנה ואיך

 לו נראה היה שנים שבע יעקב ויעבודש אחר אך, ויקחנה שנים שבע מלאת עד, שנים אלף

 שבע לעבוד שנדר ומשעה, העבודה כל שכח כי אותה באהבתו אחדים ימים רק עבד שלא

 .אמו מצוות עובר אינו ובזה, כאחדים שיהיו העבודה שאחר, מה בבחינת בדעתו זה שיער שנים

 

  :ְוָאבֹוָאה ֵאֶליהָ ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו ָיָמי -ָלָבן ָהָבה ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל כא
 ולא בתך ברחל אמר כן שעל, באחותה או באחרת יחליפנה פן ראיישנת למעלה כתבנו הנה

 .שמותן יחליף פן הגדולה ולא הקטנה, אחרת

 

 '. כו רחל את הבה לומר לו שהיה הכתוב עניין אל אונב ובזה

 . שנותי לומר לו והיה ימי מלאו אומרו וגם

 . הריקים אחד כדברי חלילה שיראה אליה ואבואה אומרו וגם
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 את הבא עתה אך, רחל מכירת נגמרה לא עדייןש באמרך לשנותה יכול תייה כה עד הוא אך

 או שיום שנה שכירי כדרך היה לא השנים בשבע כי ימי מלאו הנה כי תחליפנה ולא אשתי

 ימי מלאו הנה כי עמך אנכי כן לא אך, יקפידו ולא השנה בתוך יתבטלו ימים עשרה או םייומי

 . להחליפה ואין לי קנויה שהיא באופן, כלל יום פחת בלי שנים שבע היו כי

 

 אואב לא תחליפנה שאם לומר אליה אבואה רחל היא אשתי את לי תתן שאם מודיעך אני ועוד

 הבוקר עד הכירה לא כי אליה ובא בלאה החליפה כי לו והוש לא זה כל ועם. לבוז ותהיה אליה

 .אור

 

  :ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה-ָּכל-ַוֶּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת כב
  :ֵלָאה ִבּתֹו ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ -ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוִּיַּקח ֶאת כג

 

 ויעש' וכו כל את לבן ויאסף בערמה לבן עשה כי אמר, למשתה קרואים להזמין החתן דרך
 אליה ויבא לאה היא והנה'] וכו[ בערב ויהי) כג( כי על הוא הלא יעקב עשאו לא ולמה ,משתה

 את אסף כן ועל, משתה להם ויעש שהזמינם מלבן בושו כי על רק זה ואין, אזנו את גולה ואין

 כן יעשה לא ואמר ליעקב לבן שהשיב מה על וגם. סוד ויגלה אחד יבצר בל העיר אנשי כל
 .המנהג הוא שכך באמור המקום אנשי לו שיודו' כו במקומנו

 

 .ִהוא ֵלָאה-ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה כה
  :ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ� ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני-ָלָבן ַמה-ַוּיֹאֶמר ֶאל

  :ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה-ַוּיֹאֶמר ָלָבן לֹא כו
 זֹאת -ֶאת-ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ְוִנְּתָנה ְל� ַּגם כז

  :ָׁשִנים ֲאֵחרֹות-ַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע
 

  .רמיתני למה רק לומר לו היה ולא, מיותר' כו ברחל הלא אומרו
  .הקטנה בתך ברחל דבריו היו תנאי הלא 'כו כן יעשה לא לבן תשובת היא מה וגם

 

 לי עשית זאת מה אומרו וזהו ובוז חרפה לך רק עשית ולא לי להרע חשבת הנה יאמר אמנם

 איני כן על, לי לתתה אתה ומחויב עמך עבדתי ברחל הלא כי, עשית לך הלא כלומר לדעתך

 .לך לאה תחזור הלא כי ברמאות בצע מה רמיתני למה רק, ממני תמנענה למה אומר

 

  :ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרהֵיָעֶׂשה -ַוּיֹאֶמר ָלָבן לֹא כו
 כי לגרשה לך אין כן ועל ,במקומנו כן יעשה לא כי מקומי מאנשי תיייה אנוס ואמר לו והשיב

 .שניייתב ולמה ,היה במרד לא
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 זֹאת -ֶאת-ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ְוִנְּתָנה ְל� ַּגם כז
  :ָׁשִנים ֲאֵחרֹות-ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבעַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד 

 זאת שבוע מלא אם כי, ממך אמנענה לא כי עמך הדין, רחל לך היא היקנו כי שאמרת ומה

, ביםיימתח המקום אנשי וכל אני הנה בי תבטח לא אם לומר 'כו ונתנה זו חופה ימי שבעת ואחר

, הרמאות וחלף. הנתינה חסייתת לכולנו כי, רבים בלשון זאת את גם לך ונתנה אומרו וזהו

 זאת את גם לך ונתנה אם כי, שנים שבע עוד תעבוד עד אעכבנה שלא לך אעשה זאת הטבה

 .כן אחרי תעבוד אשר בעבודה מעתה

 

  .ָׁשִנים ֲאֵחרֹות-ָרֵחל ִמֵּלָאה ַוַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד ֶׁשַבע-ֶאת-ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם-ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל ל
 . אליה שבא אחר רק רחל את אהב שלא שנראה נחשב זר כמו הלא

 שיותר מורה מלאה ומאומרו, לאה את אוהב היה שיותר נראה רחל את גם שבאומרו ועוד

 . רחל את אהב

  .לאה שנואה כי ה' וירא מיד אמר ואיך, לאה את היה שאוהב נראה זה מכל כי ועוד
 .לאה עם הטיבה והלא עקרה תהישהי רחל פשע מה ועוד

 

 שהיא על באהבתו שיקל נוטה הדעת היה והנה, רחל את יעקב ויאהב נאמר למעלה הנה אמנם

 תשיב והיא מדבר יעקב שהיה) יז ע רבה בראשית( ל"ז שאמרו וכמו, ברמאות ידה תהיהי

 בואו אחרי לפחות מיד ממנה אהבתו תעבור שלא יהיה ואם. סימנים לה מסרה וגם. לו אמריה

 . שנאה ותוותא מלא שאחר אמנון למעשה קרוב .לו עשתה אשר יזכור כי אהבתו תקל אליה

 ומה, עדיין רחל את ויאהב כך ואחר אליה ויבא אם כי, יעקב חלק כאלה לא כי אמר כן על

 גדול חסידות שהיה, לאה עם חסד עשתה מאשר שאדרבה. מלאה נמשך הוא עדיין שאהבה

 כי, תחתיה אחותה שתה אותו אהבה מבלי לא כי הכיר כי, כשרונה על אותה אהב כן על, עמה

 על לאהבתו בושה בסכנת עצמה ששתה לאה את אוהב היה עדייןו. צדיק בגורל לשתהיה אם

 וכמו שנאה גדר אל בא עד, לאה באהבת וממעט הולך היה רחל הכנס שאחר אלא, צדקתו

  – כן ועל, לגרשה לבו שהיה) ב עא שם( ל"ז שאמרו

 

  :ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה-ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת-ִּכי 'הַוַּיְרא  לא
 האמהות כל כי והוא עקרה ורחל שמאליה אם כי, עקרה רחל את שעשה ולא רחמה את ויפתח

 השירים שיר, ד מה רבה בראשית( במדרש האמורים הטעמים מן יתברך מאתו עקרות היו
 ורחל, כאחרות הראוי מעקרותה רחמה את שפתח בלאה יתברך הוא ששינה אלא), יד ב רבה

 .עקרה נותרה

 

 ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן  לב
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  :ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי 'הָרָאה -ִּכי ָאְמָרה ִּכי
 ) ב ז ברכות( ל"רז אמרו הנה

 מכרה לא וזה, עליה וערער הבכורה את מכר שהוא, חמי לבן בני בין מה ראו שאמרה

 . הבור מן להצילו שבקש אלא ערער שלא די ולא, ליוסף

 . בזה לאה את הכניס מי לב לשים וראוי

 . החוץ מן טעמים ובקשו 'כו ראה כי אמרה כי הכתוב טעם יעזבו אנה ועוד

 . חמיה כבן שאינו נרמז ראובן באומר איך ועוד

 .נראה שאינו במה 'כו מה ראו יאמר איך ועוד

 

 

 בבניהם שהראשון, ויצחק לאברהם קרה כאשר כי לחשוב אפשר היה כי והוא העניין אל אוונב

 לבניו שאמר בעת עצמו יעקב חשב כאשר ביעקב כן גם היה כן, בן נקרא ולבלתי פסול היה

 שחשבו העקידה בעל דעת וכן, עשו את ויצחק ישמעאל את שהוליד כאברהם', כו בכם יש שמא
 והוא, לאה לשלול שבאה) כה ברכות( ל"רז כוונו אחשוב וזה .יוסף על בהתקוממם השבטים

 לשון ולא עבר לשון לומר לו היה ,ראובן קראתו הייבענ ה' ראה כי על שאם להם הוקשה כי

 . ראובן ולא ראיה ותקראנו עתיד

 

 שני כי אמרו כן על. ראובן שמו ותקרא בעניי ה' ראה כי לומר לו והיה, אמרה כי אומרו ועוד

  :בדבר טעמים

 כי אומרו וזהו' כו ה' ראה כי והוא, הכל לעיני בפירוש אמרה אשר והוא בכתוב הנזכר אחד
 . ראיה לשון על וזהו, זה הוא בפרסום אמרה אשר כי לומר 'כו אמרה

 '.כו חמי לבן בני בין מה ראו והוא ,בן ובאומרו, עתיד בלשון הראיה באומרו רמז והשני

 

 שיצא זה כן בן נקרא אינו מיצחק ראשון היוצא כאשר כי לומר איש לב על יעלה אל ,והעניין

 ראו רק, מרחל היוצאים או, והלאה מהשני אם כי בן יקרא ולא זוהמא קלט הוא מיעקב ראשונה

 .ראובן אומרו וזהו, בן נקרא הבלתי חמי כבן ואינו, הוא בן כי

[ראובן]  וזה, להורגו מבקש היה לאחיו הבכורה שמכר אחר עשו כי הוא ההפרש אל והראיה

 נגדיי כעשו פסולת זה היה אילו כי והוא .להצילו בקש בחנם[את הבכורה]  יוסף שלקחה עם

 רק זה אין כן ואם, לקח שבכורתו אחר גם ומה, תמיד המיתו מבקש היה הקדושה אל בטבע

 ישווהו פן לא אך ,לעשו אותו ישוו לבל אם כי נשמרה ולא, פסולת ולא יוסף של כערכו אנוש

 והביטו ראו לומר בן ראו וזה, כמוה גבירה בן היה כי לטעות מקום היה בזה כי על ,לישמעאל

 . כאמור בן היותו בבחינת בו

  .בן שהוא ויבחין לעתיד יקרנו אשר את ראו או
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 עניי את ה' ראה הלא כי, אמת שנבואתי מעתה תראה במה שאמרה ראו מלת שבייל ואפשר

 כאשר אך, הוא נהפוך הלא אישי יאהבני איך פסול זרע היה ואם ,אישי יאהבני עתה הנה כי

 לאישה רק חמיה כבוד מפני' כו בני בין מה בפרסום אמרה לא וזה. הוא בן כי תראו יאהבני

 .'כו כמדובר 'כו אמרה כי בן אומרו וזהו, פרסמה 'כוה'  ראה כי אומרה אך, מאד ולקרוביה

 

 ֶזה -ֶאת-ִלי ַּגם-ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִּיֶּתן-ִּכי 'הָׁשַמע -ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ִּכי לג
  :ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון

  .היא שנואה כי שמע כי, שמעון תקראנו ראוי היה הראשון הבן הנה
 . שמע ובשני ראה אמרה בראשון למה ועוד

 . שמע מאי ועוד

 

 אהבה שלילת רק היה לא לה מראה שהיה מה והנה. בלבד אהבה העדר ויש שנאה יש הנה אך

 אמרה אז שני בן בראות אך .יאהבני עתה כי 'כו ה' ראה כי אמרה בראשון כן על. שנאה לא אך

 אמרה שנים בהיות אך, אהבה להקנות אחד בן מספיק היה, אהבה העדר רק ענייןה היה לא אם

 ויתן כן ועל ,אנכי שנואה כי והוא, גלוי נהיה שלא מה הבין הוא ה' לבות שבוחן אם כי זה אין
  .שמעון קראתו כן על, הבנה לשון אדוני שמעני א"כד שמע ויהיה ,זה את גם לי
 

 ָיַלְדִּתי לֹו ְׁשלָׁשה ָבִנים -ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי לד
  :ְׁשמֹו ֵלִוי-ֵּכן ָקָרא-ַעל
  'ה-ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת לה
  :ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה ַוַּתֲעֹמד ִמֶּלֶדת-ַעל

 
 . אותי אישי ָּלֶוהיְ  לומר א"בשב אלא ק"בחירי ִיָּלֶוה של ד"יו תנקד לא ראוי היה הנה

  .קרא נאמר ובזה, קראה כתיב בכולן למה וכן
 . לויה לקוראו יצדק שיותר ועוד

 . הראשונים בשלשה גם ה'ל להודות טוב והלא ה' את אודה הפעם יהודהב באומרה ועוד

 

 

 נאשם כן ועל, זוגו בת תהיהי כי שכינה שם תהיהי רחל באהל כי ל"ז שאמרו כמו יאמר או

 מבהיות יותר מהשכינה מלוה היה רחל באהל יעקב בהיות כי נמצא, יצועיה שבלבל על ראובן

 שלשה לו ילדתי כי ,כן גם אלי בהיותו מלווה שיהיה אישי ילוה הפעם אמרה כן על, לאה באהל
 שכינה להשראת ויוכן, עצמה לאה עם ארבע שהן דשכינתא דכורסיא סמכין תלת שהם ,בנים

 .שני לווי כלומר לוי אותו קרא כן על, כמדובר וילדיה עמה שם מלווה יעקב להיות, רחל כאהל
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  :ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה ַוַּתֲעֹמד ִמֶּלֶדת-ַעל 'ה-ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת לה
 דוד בן משיח ידי על יהודה יד על אם כי כביכול שלם השם ואין, יה כס על יד נשאר עדיין אך

 אשא ישועות כוס) קטז תהלים( משיח שהוא דוד אמר כן על כי, ועמלק באדום נקמות הנותן

 כן על, אותיות בארבע השם שהוא, זה ידי על ה' את אודה הפעם אומרו וזהו, אקרא ה' ובשם
 ויתעלה ישתבח השם של אותיות הארבע אל לרמוז ת"דל ואות השם שבו יהודה אותו קראה

 .אמן לעד שמו

 

  ל פרק
 ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה  א

  :ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי-ִּלי ָבִנים ְוִאם-ַיֲעֹקב ָהָבה-ַוּתֹאֶמר ֶאל
  :ָבֶטן-ָמַנע ִמֵּמ� ְּפִרי-ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱא�ִהים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר-ַוִּיַחר ב
 

 . מיותר הוא ליעקב אומרו

 . בנים לה לתת הוא םאלוהי לא כי השכילה לא האם בנים לי הבה אומרה ועוד

 . מיתה עניין מה אנכי מתה אומרה וגם

 זר כמו הלא כי, מנע לא ממני מנע ממך) י עא שם( ל"ז פירשו כי ממך מנע אשר תשובתו ועוד

 .פיו במענה לבבה יחמץ נחשב

 

 לה ומסרתי לאה את בהחליף תהיהי שידי יעקב את שציערתי מה אולי בלבה אמרה כי ואפשר

 לא כי ותרא אומרו וזהו, לו חטאתי אשר על ממנו ילדתי לא כן שעל םאלוהי לי שילם סימנים
 רק מהרמאות האומנות כלי תיייה שלא אני באומרה ,באחותה ותקנא כן על ליעקב ילדה

, עלי הזה הצער בשלך כי אחר לו ותאמר אז, בנים רבת הדבר בעלת והיא, לוקה אני שעזרתיך

 מתה אין ואם, בנים לי ויהיה ,פשעי על עברת כי ה' יראה עלי בהתפללך כי, בלתך אין מושיע
 .זה וןובע ייבח למתה ואתחשב ותחרות שנאה ותמשך אחותי על בקנאה אחזיק כי אנכי

 

  :ָבֶטן-ָמַנע ִמֵּמ� ְּפִרי-ָאֹנִכי ֲאֶׁשרַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱא�ִהים -ַוִּיַחר ב
, אנכי מתה אמרתי אשר ועל ,בנים לי הבה שאמרת אנכי אלוהים התחת ואמר לה השיב אז
 וכזכותיך, ורביה פריה על מצווה אינך הלא כי, שתקנאי ילדת לא זה ןועו על שלא, תחושי אל

 לא פרי בחינת כלומר, בלבד הוא בטן פרי ממך מנע אשר כי באופן, עתה זכותיך ילדת אם

 .זכות חסרת ולא בתייח אינך כי חיוב בחינת

 

  :ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה-ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם-ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ג
  :ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַיֲעֹקב-לֹו ֶאת-ַוִּתֶּתן ד
  :ַוַּתַהר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ה
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  :ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן-ִלי ֵּבן ַעל-ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָּדַנִּני ֱא�ִהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבֹקִלי ַוִּיֶּתן ו
  :ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב ז
  :ָיֹכְלִּתי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי-ֲאֹחִתי ַּגם-ֱא�ִהים ִנְפַּתְלִּתי ִעםַוּתֹאֶמר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי  ח
 

 . מיותר הוא יעקב אליה ויבא בלההב אומרו הנה

  .ותהר מיד יעקב אליה שבא מיד כי יהיה אך
 כי הוא אך, מלדת פנים הסתר לי היה זה לעומת ואיך ידי על מצליח ה' כי יראה הנה אמרה אז

 מבעלי עצמי שמנעתי על, בשמים הדין דתימ הוא אלוהים דנני כי הוא הריתי לא כה שעד מה

  :דברים שני מכרת אני, בבלהה מצליחני ה' ומאשר. אחד שבוע

 , עונשי וקבלתי דנני שכבר אחד

 ידעתי וכבר ,ממנה אבנה באומרי בקולי שמע וגם כי לרחמים לי נהפך הנזכר הדין דתיהמ וגם

 בלהה ילדה מיד מאשר כי, לאישי שנתתי בזכות בן לי לתת למעלה גזר כבר כי ,בן לי ויתן כי

 .אחד בן ממנה אני אבנהש ידעתי בן

 

  :ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב ז
 מה לי נחשב ןולעו כי חשבתי כאשר הדבר אין אמרה אז ,שני בן לבלהה ניתן כי ובראותה

 די היה כן שאם, בן לי ויתן מתנה דרך כך ואחר ,אלוהים דנניו לאה חליפי בערמת שעשיתי

 .לי נחשב לזכות אדרבה כי יורה זה אך, אחד בבן

 

  :ָיֹכְלִּתי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי-ֲאֹחִתי ַּגם-ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ֱא�ִהים ִנְפַּתְלִּתי ִעם ח
 מאת כי, דמעתה את שראה, הדבר לי היה םאלוהיה מאת ההוא ברמאות נתעקשתי אשר כי

 לסבול יכולתי גם אחותי עם, כטבעי שלא לרמות שנתעקשתי שנפתלתי מה היה םאלוהיה

 לי סימן שהוא שפחתי לי ילדה שנים זה זכות על כן ועל, ודם בשר טבע הפך כזאת קנאה

 .משנים שאבנה

 

  ל"רז אמרו והנה

 ומשה האבות תחנוני בכל לגבולם בנים להשיב יתברך הוא סיינתפ לא החורבן בעת כי

 לא ואתה במקומי אחותי הכנס וסבלתי אשה אנכי ותאמר רחל שדברה עד ה"ע רבנו

 שכר יש כי' כו מבכי קולך מנעי יתברך הוא אמר אז, ותמאסם בניך שעשו מה תסבול

 )רבתי איכה פתיחתא(. אויב מארץ ושבו' כו לפעולתך

 מראשית ומתקן, נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות החושב, מרחם נואלוהי כי ספק אין והנה

 כי, החורבן בעת פיה במענה ישראל את זכות למעןניסיון ב ותעמוד רחל את נסה, אחרית

 . ישראל על לרחם סבלנותה תזכיר
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 םאלוהיה מאת ,ההוא ברמאות היה ונפתלה עשתה אשר כי הכירה כי, רחל אמרה יתכן וזה

 שעזרני לסבול יכולתי שגם היה יתברך מאתו וגם, נפתלתי אלוהים נפתולי וזהו, לנסותה יצא

 מאת כי הבינה לפחות ,החורבן עניין מעתה ידעה שלא שאפשר ועם .סיוןיבנ עמוד שאוכל

 .חימה להשיב לזכות לה זה יהיה למען, הזה הדבר יצא ורוגז דין לעשות עתיד שהיה םאלוהיה

 שפחתי לי ילדה שנים כן על כי, ה' לי יתן שנים כי שמורה ,זה את גם לי נתן מאשר אומרה וזה

 .נפתלתי אלוהים נפתולי כי דנתי ,ממנה אבנה שככה להורות ,לאישי שנתתי

 

 בתת אדרבה אך, בדבר שחטאתי חשבתי הלא יאמר, חיבור לשון הוא 'כו נפתולי אומרו ואם

 עם שנתחברתי מה היה עמו ודבקות םאלוהי חבורי אדרבה כי אומרת אני זה את גם לי ה'

 וראיה, עמה חיבור לי היה ולא נושאה היה לא כן לא שאם, במקומי אותה שים ידי על, אחותי

 .לסבול יכולתי שגם במה היה ה'מ כי

 
, לאחות חסתייהמ מדה עם םאלוהי הנקראת לשכינה התחברות היות שידוע האמת דרך ועל

 יחשב ולא אחותי עם שנתחברתי מה לזה רמז היה, םאלוהי בנקודת הויה שם שהוא זה לשם

 כי סימן לי ויש עמי ה' כי רואה שאני בזה כי .התורה נתנה שלא גם, אחיות שתי להיות וןוע לי

 כי, ה' מאת יתהיה ,עליון בוריח דוגמת אחותי עם אני כי אומרת אני, בשנים משפחתי אבנה

 אני כי, אחותי עם ונתחברתי שנפתלתי מה היה בדוגמתו, זה שם שמתחבר םאלוהי חבורי

 שגם ועזר זכות היה החיבור ידי ועל, נתחברו כן ידי שעל םאלוהי בחינות השתי דוגמת ,והיא

 ותקרא כן על בזה גם יתברך בעיניו אני טובה כי באופן, טבע בדרך שלא שהוא, לסבול יכולתי
 '.וכו
*** 
  :ְׁשמֹו ָּגד-ֶאתַוּתֹאֶמר ֵלָאה (ָּבָגד) [ָּבא ָגד] ַוִּתְקָרא  יא

 זה אין אמרה אז .עקרה עודה ורחל ,ללדת אמתה גם והתחילה ,ארבעה ילדה כי ראתה הנה

 כי ספק אין ,כן לא שאם ,גד בא אמרה כן על, במזלא אלא מילתא תליא בזכותא דלאו אם כי

 עמדה מאז הלך כלומר בא ואמרה, מזל שהוא גד קראתו כן על, שפחתה משל זכותה גדול רחל

 . עתה ובא מלדת

  :ְׁשמֹו ָאֵׁשר-ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ְּבָאְׁשִרי ִּכי ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות ַוִּתְקָרא ֶאת יג
 נשואות היו אשר שבט שבנות רגלו בשמן וטובל פסוק על) י עא רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה

 . בשמן המשוחים ולמלכים גדולים לכהנים

 האומרות בנות אשרוני כי שהוא, נולדת לי שיש באושר כלומר באשרי לאה מאמר זה כי ויתכן

 נולדת זה באושר, כיעקב גדול בגורל ונפלתי ,עשו בגורל ליפול שחשבתי, אנכי מאושרת כי עלי

 . לגדולים ינשאו שבנותיך אתה
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 אויב, הבכורה תייקנ ידי על עליון לאל כהן היה יעקב כי) ח ד רבה במדבר( ל"ז שאמרו ובמה

 שינשאו, אתה נולדת ,גדול לכהן שאתיינ ,בנות אשרוניש שלי באושר שיאמר, קימדו יותר

 .גדולים לכהנים בנותיך

 
ֵלָאה ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ָרֵחל -ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוָּיֵבא ֹאָתם ֶאל-ַוֵּיֶל� ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר יד
  :ְּבֵנ�ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי -ֵלָאה ְּתִני-ֶאל
ּדּוָדֵאי ְּבִני ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמ� -ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת-ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּת� ֶאת טו

 ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנ�
בֹוא ִּכי ָׂשֹכר ְׂשַכְרִּתי� ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ּתָ -ַוָּיבֹא ַיֲעֹקב ִמןטז 

  :ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא
  :ֵלָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשי-ַוִּיְׁשַמע ֱא�ִהים ֶאל יז
  :ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂשׂשָכרָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי -ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱא�ִהים ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר יח

 
 :לב לשום ראוי

 . רחל איש את לקחה היא אדרבה הלא כי ,אישי את קחתך המעט באומרו. א

  '.כו ישכב לכן ותאמר לה הודה איך וגם

 אז והיה נשיו ארבעת בין מתחלק הזמן שהיה הוא ואם. לאה עם מזדווג היה בשכירות האם. ב

 . זמנה בא עד המתינה לא למה, הלילה ממנה לאה שכרה כן ועל רחל זמן

 רחל זמן כי ,לקחה לא הלא ,אישי את קחתך המעט אמרה איך, יתהיה רחל עונת ליל שאם .ג

 . היה

  .שכרתיך שכור כי תבא אלי לאמר לקראתו לאה צאת נחשב זר כמו הלא כי .ד
  '.וכו שכרתיך כי לומר לו והיה מיותרת שכר מלת כי. ה

 . אליה שישמע התפללה היכן לאה אל אלוהים וישמע אומרו. ו

 ולא שני בשמעון ולא שלישי בלוי ולא רביעי ביהודה כן אמר שלא מה ,חמישי בן אומרו. ז

 . ראשון בראובן

. אישה את ששכרה על רמזה לא למה, יששכר שמו ותקרא 'כו שכרי אלוהים נתן אומרה. ח

 . לתורה ההיא בלילה הנולד שזכה, היה זה מה לב לשים ראוי. ט

 נאמר ולא הוא בלילה נאמר כן שעל, שם שכינה יתהישה) קכט רמז ילקוט( לאומרם גם ומה

 . השאר מכל זו הולדה נשתנית ומה, והוא אני א"כד שהוא, ההוא בלילה

 . ההוא נאמר שלא, א"הה חסרון לב נשים הפשט לפי וגם

 .חטים קציר בימי יתהיה ראובן שהליכת התורה הודיענו למה. י
 

 הוא הלא ,באמונה גדול שורש ללמדנו הקדושה תורתנו דרך הנה כי נקדים העניין אל אוולב

 יתברך בלתו אין מושיע כי ,לבדו ה' על אם כי ,םייטבע דברים על מהשען לברוח לגבר טוב כי
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 ישועתו אין םייטבע בדברים או בהשתדלותו והבוטח ,תצמח מהרה ארוכתו ה'ב הבוטח כי .לעד

 זכירות שתי על כי ,הצדיק יוסף ממהר ועד, שלו באצטגנינות טעה כי וירא יכיר עד םאלוהיב לו

 . הסהר בבית שנים שני האריך והזכרתני זכרתי המשקים לשר אמר אשר

 
 ) לא א רבה השירים שיר( חזית מדרשב ל"ז מאמרם נזכירה ועוד

 בן שמעון רבן לפני והלכו, ילדה ולא שנים כמה נשואה תהישהי באשה בצידון מעשה

 כשם להם ואמר, בזווגם תועלת היה שלא באומרם כריתות בגט ליפרד מוסכמים יוחאי

 טולי לאשתו אמר ובלילה, משתה ועשו, רושיןיבג כן ובמשתה בשמחה שהזדווגתם

 צוותה ןיימה שינה עליו כבדה כי בראותה ויהי, אביך לבית ולכי בכתובתיך בעיניך הטוב

 מי לאשה ויאמר קץייו בבקר ויהי, אביה בית אל טתוימ על ישן וישאוהו עבדיה את

 אבי בית אל ואלך בעיני הטוב שאטול שאמרת ךמצוותכ ותאמר ותען, הלום הביאני

 רבן לפני הלכו אז, אבי בית והבאתיך ולקחתיך בעיני ממך טוב ראיתי לא כי, עשיתי

, בנים לה תן בבעלה שחשקה כיון העולמים בוןיר :אמר וכשמעו .ל"ז יוחאי בן שמעון

 .ובנות בנים הולידו ומאז

 
ֵלָאה ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ָרֵחל -ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוָּיֵבא ֹאָתם ֶאל-ַוֵּיֶל� ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר יד
  :ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנ�-ֵלָאה ְּתִני-ֶאל
 מהאמהות אחת ולכל ,בנים ארבעה ללאה כי יעקב בראות הנראה כפי כי והוא .העניין אל אוונב

 בזכות תפקד אולי, והלחנות לאה מאצל רחל באהל יותר מתמיד היה, עקרה ורחל ,שנים שנים

 אביו יצועי כשבלבל ראובן קנאת היה אפשר כן ועל .אצלה מהיתרים לילה לאיזו חסתיימת

 עיקר עושה היה כי', כו מותה אחרי גם אם כי ,רחל ייבח די לא :ואמר, רחל במקום יתהישה

 והוא ,הכתובים יצדקו ובזה. לרחל המיוחד ובאהל .רחל אתו באמנה כאשר בלהה באהל דירתו

 אמו כי וראה, להתעבר האשה את מכינים בטבע אשר ,בשדה דודאים ראובן מצא כאשר כי

 . להתעבר ולסעדה אותה להכין לאמו ויבא כן על, מלדת עמדה

 היא כי לומר בנך מדודאי לי נא תני אמרה ללדת לבה מנהמת תשוקתה מרוב כך רחל וכראות

 .יותר צריכה

 

ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמ�  .ּדּוָדֵאי ְּבִני-ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת-ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּת� ֶאת טו
 ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנ�

 לכן רחל השיבה כן על. בקצבה ולא יותר אצלך שהוא אישי את קחתך המעט לה אמרה אז
  '.כו הלילה עמך ישכב

  :בהם לזכות דברים שלשה לפני הנה, בלבה לאה אמרה אז

 . לאישי שפחתי נתתי הנה כי אחד
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 שאלה היא כי, מדודאים לאכול טבעיות הכנות על השען מבלתי טוב לי מה כי שנית ועוד

 היא אמרה וכן ,בנך דודאי תחת כאומרה כולם לה אתנם ואני ,מקצתם שהוא ,בנך מדודאי

 כן על כי, לה שתעמוד זכות היא כי, ה'ב בטחונה כל שתה כי להורות, כולם שהוא ,בני בדודאי

 כך ואחר, הדודאים עניין אחר ובת בנים שני לאה שילדה אחר עד מלפקד רחל ששהתה אפשר

 בל, שהתה הדודאים על אדרבה כי, מהדודאים ולא םאלוהי כלומר רחל את אלוהים ויזכור

 על שהתה כן ועל, םאלוהי אותה זכר כי יוכר זמן אחר בהיות אך, לה שעמדו שהם תחשוב

 . בדודאים מה בטחון שמה כי שהראית

 ההיא האשה שומה שיתה שעל ,יוחאי בן שמעון דרבן כמעשה בחכמה עשתה כי שלישית עוד

 הזה הנמרץ החשק בהראותה לאה עשתה כן, ה' אותה פקד ,בלבה אישה וחשק דבקות

 .ההוא מהצדיק יותר ליבנות כן גם מזה תעזר למען ,בצאתה

 

 ועל, ל"ז שאמרו כמו שכינה שם והיות, ההוא ריוןימהה שיצאו התורה ענייןמ הערנו אשר ועל

 א"ה חסרון עם, להמתין עונתה ליל בא עד כח עצרה ולא ,הוא בלילה עמה שישכב השתדלותה

 על לא ,חטים קציר בימי ראובן לכת שהיה התורה הודעת אל לב בשום יהיה, ההוא ממלת

 בימי היות אל או החטים אצל לדודאים מה כי, כזה צריך בלתי דבר התורה לנו הודיעה חנם

  ?החטים קציר

 את לשכב כרודפת תראה בל ,לאה אל התנצלות תורתנו רמזה ענייןה לתיבתח כי ספק אין אך

 מצאתי שלא גם - ואחשוב, התורה דגל נושא היותו חודייוב קדוש הריון צאת אל טעם גם, אישה

 מלומר יצילנו ה'ו .תורה מתן הוא שבועות ליל ההוא הלילה שהיה אפשר כי - הנזכר זולתי גילוי

 חג כן השעורים קציר אל הפסח חג חסיינת כאשר כי והוא .חלילה הוא לא אשר דבר בתורתו

 שתי השבועות ובחג השעורים עומר קרב היה בפסח כן על כי, החטים קציר אל השבועות

 חג על באומרה, החטים קציר אל השבועות חג תורתנו יחסה ובפירוש, מהחטים הלחם

 וילך2T )עב( רבה בראשיתב אמרו לדבר וזכר, חטים קציר בכורי תשא כי בפרשת השבועות

 .'כו הקציר וחג משפטים ופרשת' כו מיני כל ביכור חטים קציר בימי ראובן

 

 מצווים שאנו שבועות ערב הוא חטים קציר בימי ראובן וילך הכתוב מאמר זה כי יתכן ובזה

 תדבר שלא ספק אין כי .תורה מתן ליל הוא שבועות ליל הוא שהלילה באופן חטים לקצור

 מאתו המצווים חטים קציר ימי על רק, מצווה משולל חטים קציר על זה סימן ותאמר התורה

 רחל שאמרה הלילה, זה ולפי .שבועות ליל כמספר קטן במספר עולה חטים קציר וכן, יתברך

 מה .עמך ישכב לכן באומרה רחל מאמר אל טעם טוב ראיתי מצאתי ובזה. שבועות ליל היא

 ישכב לכן :לה דברה גדול דבר אך ?אחרת לילה ללאה יחסר האם ,הזאת הגדולה ההטבה
, הזה אומר אין וכאן ה'ל הזה הלילה הוא א"כד הזה הלילה אומר מקום בכל כי הלילה עמך

 .תורה מתן של רצון ליל שהוא, הלילה זכות הוא, עצמו הלילה עמך ישכב לרמוז
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 חמשה אל לרמוז חמישי בן אומרו וזהו, בשבטו היה ישראל תורת שכל יששכר יצא כן ועל

 אותב אלי לומר הריקות כאחת לקראתו בצאתה חלילה תאשם לא כן ועל, תורה חומשי
 במעשה לעשות לאה כוונה דברים ארבעה כי נמצאו. בזיון כדאי ו"ח שנראה אותו וששכרה

 .הזה והרביעי שהזכרנו השלשה .הזה

 

ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשֹכר ְׂשַכְרִּתי� -ַיֲעֹקב ִמןַוָּיבֹא טז 
  :ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא

 
  :לבעלה סיפרה השלשה והנה

 . שהזכרנו יוחאי בן שמעון דרבן כעובדא והוא תבא אלי באומרה אחד

 שפחתי נתתי אשר שכרי אלוהים נתן באומרה לאישה שפחתה שנתנה שכר על שהוא והשני
 , לאישה שפחתה תתה שכר על היא אך מיותרת שכר מלת כי שכרתיך שכר כי אמרה'. כו

 כי' כו בדודאי שכרתיך וזה, טבעית בהכנה שגעלה שמורה השלישי שהוא' כו שכרתיך וגם

 . מהדודאים בהשגחה זכרתך לי טוב

 מתן ליל הוא רצון עת הלילה אותו כי הוא בלילה עמה וישכב באומרה תורה אמרה והרביעית

 .תורה

 

  :ֵלָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשי-ַוִּיְׁשַמע ֱא�ִהים ֶאל יז
 השדה מן בבואו אישה לקראת אשה שתצא בעיניו טביי לא הנה, לאה עניין הרואה כל והנה

 אלוהים וישמע אומר הוא כן על, טובות לא אשר כמנהג חלילה שנראה אותו שכרה כי לו לאמר
 לה נתן כן על, אדוני שמענו א"כד הכתוב ככל ,כיוונה שמים לשם כי דרכה שהבין ,לאה אל

 .תורה חומשי מחמשה שרמזנו כמו חמישי בן וזהו .ה' תורת בעל צדיק בן הריון

 

  :ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂשׂשָכר-ְׂשָכִרי ֲאֶׁשרַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱא�ִהים  יח
 כוונתי ביאה לחיבת אולי עלי להרהר אין כי, כוונתי טוב על שכרי אלוהים נתן לאה ותאמר

 נתתי למה זאת אחרי רדופה תיייה ואילו לאישי שפחתי נתתי הנה כי, ההוא הלילה לשכרו

 בשתי יששכר שמו ותקרא .תורה כתר השיג לכוונת רק זה אין אך, עונתי למעט לאישי שפחתי

 שהוא, יששכר שבט הוא התורה אוהבי על שהוא שכר יש וזהו, תורה על כוונתה על שהוא שינין

 אוהביה עיקר ולהיות, עולמות ש"י הם, יש אוהבי להנחיל ואוהביה לומדיה על אומרת התורה כי

 צפנתי דודי פסוק על אצלנו סתום זה ענייןו. שלו השכר הוא יש כי יששכר שמו קראה מיששכר

 .לך

 

  :ִׁשִּׁשי ְלַיֲעֹקב-ַוַּתַהר עֹוד ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן יט
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 החכמה בצל כי, ההוא שביום לתורה כבן שהוא ,תורה מתן של ששי על לרמוז ששי בן בו אמר

 .הכסף בצל

 

ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה ָבִנים -ֶזֶבד טֹוב ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ִאיִׁשי ִּכיַוּתֹאֶמר ֵלָאה ְזָבַדִני ֱא�ִהים ֹאִתי  כ
  :ְׁשמֹו ְזֻבלּון-ַוִּתְקָרא ֶאת

 םאלוהי זבד אם כי, זבדני לומר לו היה לא אותי לומר שעתיד אחר והנה'. כו זבדני ואמרה

  :הם כתרים שלשה הנה אמרה אמנם. אותי

  ,תורה כתר
  ,כהונה כתר
  ,מלכות כתר
  :שלשתן מעמד לו היו ממני והנה

 , מלוי כהונה
 , מיהודה מלכות
 , מיששכר תורה
 .מלכות כהונה תורה, ששים אחדותן כללות עם קטן במספר עולים

 

  :ְׁשָמּה ִּדיָנה-ְוַאַחר ָיְלָדה ַּבת ַוִּתְקָרא ֶאת כא
 שבל, לאה בתפלת לנקבה נהפך כך ואחר זכר עיבורה שהיה) עב רבה בראשית( ל"רז אמרו

 אל לומר דינה שקראה אפשר ובזה. שבטים ב"מהי שנים לה שישארו, השפחות מן רחל תגרע

 גם כי ידע דעות אל כי לומר כך קראתה כן על, כדין שלא לזו יעשו רחל בשביל האם תאמרו

 חסתייומת דין ובחינת נקבה השביעי מדות שש אחר כי, כך להיות זו ילדה של דינה עצמה מצד

 .בלבד רחל בשביל שנהפכה תתרעם ולא, בנים ששה אחר דינה וזהו, ה' לאות

 

  :ַרְחָמּה-ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱא�ִהים ַוִּיְפַּתח ֶאת-ַוִּיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת כב
 ואחר ויזכור להיתח מאומרו כי, רחמה את ויפתח רחל אל םאלוהי וישמע לומר לו היה הנה

 . השמיעה צורך מה כן ואם אותה זכר אליה שמוע שמבלי נראה 'וכו וישמע כך

 

  :ֶחְרָּפִתי-ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱא�ִהים ֶאת כג
 כי והוא, חרפתי את אלוהים וקבץ אסףש אלא, לזה כדאי תיייה לא אמרה תנותהוענו מרוב

 ממני :)עא שם( ל"ז שאמרו וכמו, בטן פרי ממך מנע אשר שאמר יעקב מאמר חרפה בעיניה היו

 זה בזכות לאה וילדה לאישה שפחתה לאה נתנה כי חרפה לה היה וגם. ממך אם כי מנע לא

 כה עד היותה כלל דרך וגם. ממנה נבנית לא והיא וילדה לאישה תחילה שפחתה נתנה והיא

. היה ונהפוך העיקר היא כאילו אישי את קחתך המעט אליה לאה מאמר וגם. מהשפחות גרועה
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 מספיק לה היה לא חרפתי מחלקי שאחד גם ואמרה. רבות מבחינות חרפה לה היה כי הנה

  .אסף יקרא ראוי היה זה ולפי, בן לי לתת הכל את אלוהים אסף הנה, הריון ה' לי לתת

 

  :ִלי ֵּבן ַאֵחר 'הְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף -ַוִּתְקָרא ֶאת כד
 ב"מהי הנשאר הבן יהיה ולא אחר בן לי ה' יוסף קונה לפני לאמר יוסף שמו ותקראש אלא

 .לי אם כי אחרת לאשה

 

ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר -ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְת� ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת-ָנַׁשי ְוֶאת-ְּתָנה ֶאת כו
  :ֲעַבְדִּתי�

  :ִּבְגָלֶל� 'הָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ִנַחְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכִני -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם כז
  :ַוּיֹאַמר ָנְקָבה ְׂשָכְר� ָעַלי ְוֶאֵּתָנה כח
  :ָהָיה ִמְקְנ� ִאִּתי-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתי� ְוֵאת ֲאֶׁשר כט

ָאֹנִכי -ֹאְת� ְלַרְגִלי ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם 'הָהָיה ְל� ְלָפַני ַוִּיְפֹרץ ָלֹרב ַוְיָבֶר� -ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ל
  :ְלֵביִתי

 
  :לב לשים ראוי

 '.וכו עבדתיך אשר טעם נותן ולמה לו יתנם ראוי היה עבודתו בשכר לו היותן מבלי הלא כי .א

  '.וכו ידעת אתהו ואומר כופל למה. ב

 '. וכו עבדתיך אשר אומרו כפל. ג
 . הזה החן מציאת גזרת היא היכן 'וכו חן מצאתי נא אם לבן אליו ויאמר אומרו. ד

 '. וכו נחשתי שאומר הזה הניחוש מה. ה
 . מדבר לבן עודנו כי מיותר ויאמר אומרו כי ',וכו שכרך נקבה ויאמר אומרו. ו

, בשכר לשרתו שחפץ ליעקב אומר שהיה אמר אילו כי, שביימת בלתי שהוא 'וכו נקבה אומרו. ז

 . השכר לו יפרש ובמה נזכר לא השירות אך', כו שכרך פרש לו ישיב צודק היה

 עצמו ומגדיל עבודתו כמשבח זה בכל נראה' וכו מעט כי ואומרו 'וכו ידעת אתה אומרו. ח

 שבא מה אל הקדמה היא ואם, ותנותווענ גודל דתיכמ שלא והוא לרגלי אותך ה' ויברך באומרו

 . ההיא ההקדמה כל אל לזה צורך אין ',וכו אעשה מתי ועתה לו לאמר

 .לרבות בא מה אנכי גם אומרו. ט

 

ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר -ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְת� ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת-ָנַׁשי ְוֶאת-ְּתָנה ֶאת כו
  :ֲעַבְדִּתי�

 שנים שבע עבדת אשר כל הלא כי, לאה את תענה פן אני ירא לבן יאמר מקום היה הנה אמנם

 על בלבך טינא היות יבצר ולא, לאה לך יתהיה ברצונך ושלא עבדת ברחל הלא, פעמים זה

 הקדים כן על. אותה תענה ממני נדוד בהרחק ולכן, היא שנואה כי ואפשר, עלי וגם הרמאות
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 שבע עבדתי אשר כי רוחך על יעלה ואל, אצלי אחת ואהובהש כולן כי 'וכו נשי את תנה ואמר

 שאם, רחל את לי שתתן על רק עבדתי לאה על לא השניות גם רחל בעד היו ראשונות שנים

 כי ,הוא כן לא כי, לאה שנואה כי תחשוב באופן, לי נותנם תייה לא כן אחרי עובדך תיייה לא

 .בלאה והשבע ברחל השבע, שתיהן בעד והובש היה בהן אותך עבדתי אשר הנה

 

  :ִּבְגָלֶל� 'הָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ִנַחְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכִני -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם כז
 את תנה עתה אומר והנך, בלאה רמיתיך כי בעיניך לחן תיייה לא כה עד הנה לבן אליו ויאמר

 אתה ששמח הנה, כמדובר בהן אותך עבדתי אשר באמרך וכן, לפניך שוות שתיהן כאילו נשי

 כי מאז נחשתי אני אך, חן מצאתי לא כה עד אך, בעיניך עתה חן מצאתיו למפרע בדבר עתה

 .זמן לאחר תשמח

 

, חן מצאתי מאז ה' בעיני אך, בעיניך הוא חן מצאתי מאז ולא בלבד עתה אם הכתוב שעור או

 כוונת בפעולתי נחשתי אני כי, יצא ה'מ כי, רמאותי הוא כן לא ,שרמיתיך עלי לבך היה אשר כי

 לא לך מצר בזה תיייה ואילו, אתה יתברך אהובו כי בגללך ה' ויברכני הלא כי והראיה, הבורא

 .שכרי ונתן יתברך רצונו היה שרמאותי אם כי זה אין אך ,בגללך ה' מברכני היה

 

  :ַוּיֹאַמר ָנְקָבה ְׂשָכְר� ָעַלי ְוֶאֵּתָנה כח
 תוליכם ראוי אין נשי את תנה שאלתך עיקר היה אשר אך, דבריך מכלל היוצא על השבתי הנה

 אומרו וזהו, נשיך את ואתנה ואז, עבודה שכר שכרך נקבה לכן. לפרנסה נכסים תקנה עד

 אחליף פן לרמאות תחוש לא נקבה ואמר השאלה עיקר על חזר זה כי שנית פעם ויאמר

 דבריך בעצם פרש נקבה עתה כי, לאה את ונתתי ברחל שנים שבע בעבודת כאשר משכורתך

 .לשנות מקום יהיה שלא עלי

 

  :ָהָיה ִמְקְנ� ִאִּתי-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתי� ְוֵאת ֲאֶׁשר כט
 כי, תירא אל מזה, לפרנסם במה לי יהיה למען עליך שכרי שאפרש אמרת אשר אליו ויאמר

, מהמערכת או, בהשתדלות תלוי ביתו לפרנסת האיש שהצלחת הוא דעתך או יבצר לא הלא

  :פנים משני באחד וזה ה' מברכת או

  ,ההיא בארץ השורר השר השתלשלות ידי על או

 . האדם אל יתברך ממנו או

 שהדבר דעתך אם כי, ילדיהן ואת בנותיך את לפרנס שפע ממני יעדר תירא אל אלה על והנה

 שאשתדל שכן וכל כחי בכל שהיה עבדתיך אשר עבודתי את ידעת אתה בהשתדלות תלוי

 לא אצלך כי אתי מקנך היה אשר ואת כי משלך טוב מזלי הלא המערכת על הוא ואם, לעצמי

 .אתי בהיות כאשר מצליח היה
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  .ֹאְת� ְלַרְגִלי 'הַוְיָבֶר�  ,ָהָיה ְל� ְלָפַני ַוִּיְפֹרץ ָלֹרב-ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ל
  :ָאֹנִכי ְלֵביִתי-ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם

 תלוי זה אין לרוב ויפרוץ לפני לך היה אשר מעט הן כי .שקר הן האלה הבחינות שתי והנה

 המקנה שכל, עצום כך כל בויילר במזל ולא, לרוב המקנה לפרוץ מועיל איננו כי בהשתדלות

 לומר ואין .תאלוהי השגחה רק זה אין כי ,לרוב הן - הוולדות שהן - ויפרוץש ומה ,מעט היה

 צונייח כי ,ממני השר אצל לך יש כותייש יותר כן שאם ,השר יד על השפע שלשל יתברך שהוא

  .אותך ה' ויברךש אם כי זה אין אך, לפני אם כי מקנך הצלחת תהיה לא למה כן ואם, אצלי הוא
 

 להיותך ,לרגלי אמר לזה, שר ידי על שלא לברכך עמך יתברך לו היא כותייש איזה תאמר ושמא

 יתברך מאתו לך תהיהי הברכה כי, ברגליך אשר העם וכל אתה צא) יא שמות( א"כד .בחברתי

 להיותך כלומר לישנא בהאי דאפקיה לרגלי אומרו וזהו, יתברך הוא אלי קרוב כי באמצעותי

 . יתברך מאתו בך ולשלשלו שפע לקבל נוריכצ אני כי כרגלי

 עד לומר לביתי אנכי גם אעשה מתי וזהו, ביתי לפרנסת מוצלח שאהיה שכן כל איפה כן ואם

 לביתי אנכי גם אעשה מתיו, תחתי אתה כאילו אליך יתברך מאתו שפע לשלשל כלי תיייה כה

 . וילדי נשי בבית ולהריק ידי במעשה משפיע יתברך הוא שיהיה

 

 הוא כן לא, ואניחך זה ושאכיר חנם לי שעבדת אמרת' וכו חן מצאתי נא אם לבן אליו ויאמר

 כי כלומר, שעבדתני במה לא אך .בעיניך חן שמצאתי אומר ,תעבדני נא אם כלומר ,נא אם כי

 ,הבורא כוונת יתהיה זאת כי לך אותה בתת נחשתי הנה כי, היה ראוי לאה על גם שעבדת מה

 ימצא יעבדהו עתה שאם אומרו על יעקב ששתק ובראותו .בגללך ה' ברכני למה כן לא שאם

 שאדבר לא וגם, כן אחרי השכר ואתן שתעבוד לא וגם חפץ אני חנם לא הנה ואמר, בעיניו חן

 תירא פן ,עבודה עשותך טרם ואתנה ומיד ,מעצמך תפרש אתה רק, לך אתן וכך כך ואומר אני

 . מרמאות

 

 עבודה לחלק עבדתיך אשר עבודתי אומר ואיני עבדתיך אשר את ידעת אתה יעקב והשיב

 והכל, הנה שאחת לך מודינא אם כי, בתימחו בלתי לאה של כי לומר, לבד לאה ושל לבד ברחל

 יתברך ממנו כי בזה שהוראת, בסיבתי הוא בגללך ה' ויברכני אמרת אשר אך, נחשת כי, בחיוב

 .בקודם כמדובר לרגלי וזה באמצעותי אותך ה' ויברך רק כן אינו כי אותך בירך ואליך

 

 ָל� -ַוּיֹאֶמר ָמה ֶאֶּתן לא
  :ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה צֹאְנ� ֶאְׁשֹמר-ַּתֲעֶׂשה-ִלי ְמאּוָמה ִאם-ִתֶּתן-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב לֹא

ְוָטלּוא ְוָנֹקד חּום ַּבְּכָׂשִבים -ֶׂשה-ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא ְוָכל-צֹאְנ� ַהּיֹום ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל-ֶאֱעֹבר ְּבָכל לב
  :ָּבִעִּזים ְוָהָיה ְׂשָכִרי
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 מה יודע ואין .יעקב את העשרתי אני תאמר הנה, במחיר תרבה אם :יעקב אמר '.וכו ויאמר

 אם לשמור יוכלו לא אך הצאן את שירעו רועים כשאר איני הלא כי .יתברך זולתו ,אלי שראוי

 במה כי כן לא אני אך .יועילו לא ולפעמים, ומקלות רועים שיצטרך ,ודומיהם זאבים אוויב יחד

 מכל מאומה בצאנך ידבק לא כי, שמורים הם הרועה שבהיותי ,אשמור צאנך ארעה אשובהש

 בשכרי הראוי שכפי, לי הראוי את היודע ,יתברך מאתו אם כי מאתך שכרי רוצה איני ולכן. פגע

  – וזהו, שכרי שיהיה התנאי שיהיה מהגוונים הצאן מן יתברך בהשגחתו יוציא

 

 :ְׂשָכִרי ְלָפֶני�-ָתבֹוא ַעל-ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר ִּכי-ְוָעְנָתה לג
  :ֵאיֶנּנּו ָנֹקד ְוָטלּוא ָּבִעִּזים ְוחּום ַּבְּכָׂשִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתי-ֹּכל ֲאֶׁשר

 שאני שכרי הוא מה לראות אותב כאשר תעיד בעבודתי צדקתי כי לומר' וכו צדקתי בי וענתה

 ה' ימציא צדקתי לפי כי ,שמושי טוב תכיר אז, יתברך מאתו שכרי שהוא התנאי מגווני נוטל

  .מחר ביום צדקתי בי וענתה וזהו .שכרי
, ה' לי המציא אשר שכרי מה לראות אושתב שכרי על אותב כי אם כי קימדו אינו מחר ואומרו

 צדקתי שתעיד ומה. לבנינו מחר בניכם יאמרו כי ,זמן לאחר שהוא מחר יש כי ל"רזמ כנודע

 . הנזכר וענתה אל שחוזר לפניך אומרו וזהו ,לפניך הוא

 

  :ַוּיֹאֶמר ָלָבן ֵהן לּו ְיִהי ִכְדָבֶר� לד
 לו שכרך שיהיה מה בלידת יתברך הוא ישגיח עבודתך שכפי שאמרת מה ועל ,הן לבן ויאמר

 .כדברך יהי
 

ָהִעִּזים ַהְּנֻקּדֹות ְוַהְּטֻלֹאת ֹּכל -ַהְּתָיִׁשים ָהֲעֻקִּדים ְוַהְּטֻלִאים ְוֵאת ָּכל-ֶאתַוָּיַסר ַּבּיֹום ַההּוא  לה
  :ָּבָניו-חּום ַּבְּכָׂשִבים ַוִּיֵּתן ְּבַיד-ָלָבן ּבֹו ְוָכל-ֲאֶׁשר

 :ַהּנֹוָתֹרתצֹאן ָלָבן -ַוָּיֶׂשם ֶּדֶר� ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵּבינֹו ּוֵבין ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב ֹרֶעה ֶאת לו
-לֹו ַיֲעֹקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשף ַהָּלָבן ֲאֶׁשר ַעל-ַוִּיַּקח לז

  :ַהַּמְקלֹות
 

 . כזאת מרמה יעשה שבאבות לבחיר היה זה מה אנוש לבב יתחמץ הלא
 . בחלומו לו אמר כאשר, עמו הסכים איך ה' על יפלא מזה יותר ועוד

 

 הזכיר לא כי 'וכו שה כל משם הסר אמר יעקב כי :טעמו את לבן שנותו אל לב נשית לזה אך

 נקוד שה כל ויסר אמר ולא ,התישים את ההוא ביום ויסר אומר הוא ובלבן, שה אם כי תישים

 ', וכו

 . שה הזכיר ולא בכשבים חום וכל אומר הוא ובלבן 'וכו חום שה וכל אמר למעלה כי ועוד
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 בכבשים בין בעזים בין הבינוני הוא ושה, הגדולים הזכרים עזים הם שיםיתי כי אחשוב אך

, קטנים בין גדולים בין כולל וכשבים. עזים ושה כשבים שה) יד דברים( א"כד, כולל שם שהוא

 .אויב כאשר בזה גם ומה ,םיינוניהב על יותר יצדק כשבים שה באומרו אך

 

 בעזים וטלוא נקוד ההוא מהיום הילודים שכרו יהיה יעקב התנה הנה כי והוא .העניין אל אוונב
 המנומרים ויפריש שכרו על לבן אויב ואז ,םייוגד הטלאים שיגדלו עד שימתין ,בכשבים וחום

 שמורה, אתי הוא גנוב] בכשבים וחום בעזים[ וטלוא נקוד איננו אשר כל כאומרו, שכרו שהם

 שאם יעקב ראה והנה. בו לטעות אפשר בלתי שיהיה שנה כבני יגדלו עד מפרישן היה שלא

 וקטנות קטנים כל וגם ,וטלוא נקוד בהן אשר הגדולות הנקבות והעזים הגדולים שיםיהתי יסירו

 יסירו אם בכשבים וכן. וטלואים מעקודים כזאת להתעבר הצאן שיביטו מה ישאר לא, םייובינונ

 םיהבינוני משם הסר יעקב אמר כן על, בכשבים חום ילדו לא בו חום אשר כל ,וקטנים גדולים

 אפשר זו שנה לשל העברה בשנה הנולדים שבין אמר כי והוא, ישיםיהת לא אך ,שה הנקראים

 ולא שה הנקראים שהם' וכו נקוד שה כל משם הסר אמר כן על, זו שנה של כשיגדלו לטעות

 הגדולות והטלואות ,הנקודות והעזים ,הגדולים ישיםיהת אך .בהם לטעות שאפשר ,שיםיית

 נקודים שיהיו כדי ,וטלואים נקודים הבלתי בכלל שישארו רצה אדרבה - האמהות שהן ,היולדות

 . ומאלו מאלו שילדו באופן בהן להביט

 

 רק יסיר שלא לומר הוא אך, מיותר שה מלת כי בכשבים חום שה וכל אמר בכשבים וכן

. ישיםיהת למעט שהוא בעזים הנזכר השה מעין ,שעברה מהשנה מהנולדים שהם םיהבינוני

 הנקראים עם היולדות העזים כל ואת ,'וכו התישים את ההוא ביום ויסר הכל את עקר לבן אך

 כי חום שה כל הסיר לא בכשבים וכן. בו לבן אשר כל ,שעברה מהשנה ילודים היו אשר ,שה

 .חום כל אם

 

 בכלל הגדולים בכשבים וחום וטלואים הנקודים ישארו ראוי היה והאמהות האבות הנה אמר אז

 כי, ומאלו מאלו וילדו ,בהן להביט נקודים יבצר לא למען, בכשבים חום והבלתי נקודים הבלתי

 במקלות הבטתם עניין עשה כן על, הנולדים בין הרבה הגדולים יתחלפו פחד ללבן אין

 באומרו כיוון גם. כאמור המנומרים ואמהות באבות להביט לצאן שהיה מה תמורת המנומרים

 ואמר וחזר 'וכו וטלוא נקוד שה כל משם הסר :למעלה אומרו כפל אל לב בשום ,בו לבן כל

 נקוד קרא האחד ועל, בהפך ויש נקוד ומעוטו טלוא שרובו יש כי הוא אך ',וכו ונקוד וטלוא
 לבן שהסיר כן על. בו לבן אשר כל עתה אמר שניהם ועל, ונקוד טלוא השני ועל וטלוא

 והטלאות הנקודות ישיםיהת במקום במקלות ההן ההמצאות לעשות לו הותר, הגדולים

 .בם שלבן הגדולים והכשבים

 

  אל פרק
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ֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת -ָלָבן ֵלאֹמר ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל-ִּדְבֵרי ְבֵני-ַוִּיְׁשַמע ֶאת א
  :ַהֶּזהַהָּכֹבד -ָּכל

 . לזולת לומר שאינו לאמר אומרו אל לב לשים ראוי

 כל ולא מאשר שנראה לאבינו ומאשר יאמר ואיך, השאיר שלא יורה ,כל את באומרו כי ועוד

 . אשר

 לא שאם, שליעקב מה בערך כאין לבן לפני שהנשאר, הכל שלקח ,הוא לאמר הראוי אמרו אך

 עשה לאבינו - אשר כל ולא - מאשר כי היתכן ,לאבינו מאשר מקצת שהוא ,שכרו אלא לקח
 .הזה הכבוד כל את
 ,וחמורים וגמלים ושפחות עבדים שהוא כבוד וגם, עושר שהוא רבות צאן ליעקב הנה :יאמר או

 עבדים וקנה שכרו שהיה מהצאן מכר אם, עבדים קנה ומהיכן. שובייב גם בם ומתכבד שמתהדר

 ,מהצאן שכרו זולת כי הוא לאמר שראוי מה אך ?רבות צאן לו נשארו איך, כבוד הנקראים' וכו

 אשר מכל דבר ממנו נעלם לא כי, וזהבו כספו נכסיו קרן כל והוא לאבינו אשר כל את לקח

 ,שלקח מה כל בזה שהוציא ולא', כו עבדים -' כבוד' הנקרא כל את עשה לקח ומאשר, ללבן

 הכבוד כל את עשה לאבינו אשר כל ולא מאשר אם כי, בידו ממון השאיר הסתם מן הלא כי
 .הזה

 
  :ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום-ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ֶאת ב

 מכיר שהיה לבן פני את יעקב וירא כן על, לבן לב כן ולא דברו מעצמן כי אפשר היה והנה

 לבו רע כי הכיר מפניו כי שלשום כתמול עמו איננו והנה ראשונים חסידים ככל פניו בפרצוף

 .כפניו

 

  :ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתי� ּוְלמֹוַלְדֶּת� ְוֶאְהֶיה ִעָּמ�-ַיֲעֹקב ׁשּוב ֶאל-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  ג
 אל שהוא ולמולדתך. ישראל ארץ זכות שהוא אבותיך ארץ אל שוב הגדול שם הוא ה' ויאמר

 . לארץ בחוצה עמך אשר בלבד םאלוהי ולא הויה שם עמך ואהיה. ואם אב כבוד

 .עמך יהיה ה"אהי שם כי עמך ואהיה יאמר או

 

  :ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתֹמל ִׁשְלֹׁשם ֵוא�ֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי-ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי-ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת ה
 כתמול אלי איננו כי רואה זולתי שאין מה בפרצופו .אביכם פני את אנכי רואה להן ויאמר

 .עמדי היה אבי ואלוהי כי הוא עמי טוב היה שלשום תמול זה שקודם ומה .שלשום
 
  :ֲאִביֶכן-ֹּכִחי ָעַבְדִּתי ֶאת-ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּתן ִּכי ְּבָכל ו

 םאלוהי נתנו שלא מכעס מרשעו אם כי עמדי םאלוהי שאין מפני לא עתה אלי לבו שאין ומה

  .'כו כחי בכל כי ידעתן אתנה הנה כי, לי להרע
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  :ְנָתנֹו ֱא�ִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי-ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים ְולֹא-ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי ְוֶהֱחִלף ֶאת ז
  .'כו להרע אלוהים נתנו ולא 'כו משכורתי את והחליף כך ואחר ,בלאה בי התל ואביכן

 

ֹּכה יֹאַמר ֲעֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶר� -ַהּצֹאן ְנֻקִּדים ְוִאם-ְוָיְלדּו ָכלֹּכה יֹאַמר ְנֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶר� -ִאם ח
  :ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים-ְוָיְלדּו ָכל

 . עלי כועס כן ועל עמדי להרע לו הושו שלא באופן' כו יאמר כה ואם' כו יאמר כה אם כי

 

  :ִלי-ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן-ַוַּיֵּצל ֱא�ִהים ֶאת ט
 ובלעדם, לי אביכן מקנה את ה' הפריש כאילו לי שיש מה ה' לי נתן בהשגחה כי עמו הדין ואין

 . נולדו שלו ממקנה לא כאילו הדבר היה בטבע לא כי. מאתו לי ויתן

 

ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ַהּצֹאן -ַוְיִהי ְּבֵעת ַיֵחם ַהּצֹאן ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ַּבֲחלֹום ְוִהֵּנה ָהֲעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל י
  :ּוְבֻרִּדים

 יתברך מאתו אם כי, הוא כן לא הצאן ייחם בעת מקלות בהציג עשיתי שערמה תחשבו ואל

  .'כו הצאן יחם בעת ויהי הנה כי, הדבר היה
 

  :ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַמְלַא� ָהֱא�ִהים ַּבֲחלֹום ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהֵּנִני יא
ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ִּכי ָרִאיִתי -ָהֲעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל-ֵעיֶני� ּוְרֵאה ָּכלָנא -ַוּיֹאֶמר ָׂשא יב

  :ֲאֶׁשר ָלָבן ֹעֶׂשה ָּל�-ֵאת ָּכל
 העתודים לבן מצאן להסיר תנאם היה לא כי למעלה שכתבנו מה והוא 'כו עיניך נא שא ויאמר

 הגדולים את הסיר ולבן, זו בשנה בנולדים יתחלפו בל שעברה שנה של הקטנים רק ,המנומרים

 אותם מביאים והיו מלאכיו שלח יתברך הוא עשה מה כן על, כמותן' כו נקודים עקודים יולדו בל

 ה' עשה מה ועל .וברודים נקודים עקודים העולים העתודים וזהו. דמותם או לבן בני מעדר

 הוא שלקח שאמרנו מה שהוא לך עושה לבן אשר כל את ראיתי אמר כי אמר לזה ככה

 .הגדולים

 

ָהָאֶרץ -ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנֶדר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן-ָאֹנִכי ָהֵאל ֵּבית יג
  :ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּת�-ַהּזֹאת ְוׁשּוב ֶאל

 , כנען הארץ אל כמו יתירה האל של א"שה לומר דחק ל"ז י"רש

  .אל בית היה אל הוא אשר כי ידע לא מי כי קשה זה וזולת
 . נדר שם לו ושנדר האבן משיחת לו מזכיר למה וגם

 

 ולא האל אנכי ידבר טרם אמר כן ועל. יתברך הוא לדבר מתחיל ועתה ,המלאך דבר כה עד אך

 יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן אמרת הנה לומר 'כו אל בית הוא ומאמרי, כקודם מלאך
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 ונעשו שנתאחדו האבן משל הוא ,צדיקים בנים לו היות כי ,למעלה כמפורש שהוא, םאלוהי בית

 מעתה הוא אל בית הנה אומרו וזהו .המקדש עצמם הם כי ,םאלוהי בית יהיה וזהו .אחת אבן

 שנדרת היה זה אשר, םאלוהי בית אותה וקראת ,מצבה שם שמשחת אבן אותו, טובים שבניך
 עתה שתעשה מה אם כי, אל בית עד ללכת עתה בךיימח איני לומר ,'כו צא קום עתה 'כו לי

 תלך, זמן אחר, משם כך שאחר כלומר ,מולדתך ארץ אל ושוב הזה המקום מן צאת אם כי אינו

  .היה כאשר ,אל בית

 ומה, אליו ה' דבר ואשר שלשום כתמול עמו לבן שאין שאמר יעקב חסידות למדנו אורחין ואגב

 .כרכילות שהיה ,להן הגיד לא' כו יעקב לקח לאמר לבן בני דברי ששמע

 

  :ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוּתֹאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו יד
  :מאבינו הפרד לבלתי לנו היה סבות משלש לאחד הנה אמרו

  הנפש מבחינת או

 . ד"בס אויב כאשר לשתים תתחלק וזו, גשמית להנאה הגוף מבחינת או

 נתעתדו לבן משפחת קליפת חלאת מתוך כי והוא, קדושה כותייש נשאר אולי הנפש מבחינת

 נשאר היה עדיין שרה בצאת והנה. ולאה רחל ורבקה שרה :טובות פרידות ארבעה משם לצאת

 שום נשאר לא ,ארבעתן יצאו שכבר עתה אך, הנותרות השלש הן ,אביה בבית קדושה חלק

 ישראל שבין הפרש ככל נפשותן באיכות אביהן מבית נפרדות עתה נמצאו, מאיכותן חלק

 נויישה ורבקה לשרה היה כאשר חלק לנו העוד ,הנפש כותייש מפאת אם :מאמרן וזה .ם"לעכו

 בחינת על אם ,גשמית הנאה על ואם. קדושה בחינת כל נגמר כבר הלא, לצאת מעותדות אנו

 '. כו ונחלה אומרו וזה, לו יש זכרים כי יורשות אנו אין, ירושה
 

 - במות או םייבח והטבות מתנות ממנו לקבל ואם

  :ַּכְסֵּפנּו-ָאכֹול ֶאת-ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו ִּכי ְמָכָרנּו ַוּיֹאַכל ַּגם טו
 המכר דמי שלוקח נכריות כמוכר היה כי, משלו יתן ואיך מכרנו כי לו נחשבנו נכריות הלא

 הארבע של המכר דמי לנו נותן היה, ומתן מהר דרך גדולות בנות כמוכר היה שאילו, לעצמו

 זה לעומת כי לומר ואין. השניות אכול גם הראשונות שנים שבע הוא ויאכל אך, שנה עשרה

 – הוא כן לא ,המקלות במרמת מאבינו לקחת

 

 ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱא�ִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו -ִּכי ָכל טז
  :ְוַעָּתה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא�ִהים ֵאֶלי� ֲעֵׂשה

 עשרה מהארבע מכירתנו מדמי בייח היה כי ,הוא לנו מאבינו אלוהים הציל אשר העושר כל כי

 .מחיר ובלא כסף בלא שנים השש עבודת ונשארה ,שנה

 

 .ַהְּגַמִּלים-ָנָׁשיו ַעל-ָּבָניו ְוֶאת-ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ַוִּיָּׂשא ֶאת יז
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ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְקֵנה ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם ָלבֹוא -ָּכל-ִמְקֵנהּו ְוֶאת-ָּכל-ַוִּיְנַהג ֶאת יח
  .ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ְּכָנַען-ֶאל

  :יותוזכ שני על סמך. כנען ארצה אביו יצחק אל לבוא 'כו יעקב ויקם

 . אביו יצחק אל וזהו אביו לכבד לכתו על אחד
 .כנען ארצה וזהו ישראל ארץ אל לכתו זכות ועל

 

  .ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח הּוא-ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַעל-ַוִּיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת כ
 . לב גניבת אינו לו הגיד שלא מה כי ,קשה הנה

 הגיד בלי על כי יאמר ואיך, אני הולך אם כי אני בורח לומר לו היה לא ,לו מגיד היה שאילו ועוד
  .הוא בורח כי לו

 . הגיד שלא לומר לו והיה בלי על אומרו ועוד

 . ח"בפת תנקד ראוי היה הגיד של א"ה וגם

 

 שיתן קרוב היה ולכן, לו לעשות חברו שבלב מה לו לעורר לאדם האדם לב דרך כי יאמר אך

 בורח כי לבו לו הגיד שלא עשותו על לבן לב גנב יעקב אך. ממנו הוא בורח יעקב כי לו לבן לב

 ועל ,אתו שבת לו טוב כי לו מראה והוא. עמו לו טוב כי ללבן יעקב מראה היה כי והיה, יעקב

 לבן פני אין כי שהכיר יעקב מראה היה אם כאשר, הוא בורח כי אותו לבן לב הגיד לא כן ידי

 .הוא בורח כי לו הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנוב אומרו וזהו, שלשום כתמול אתו
 

  :ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד-ַהָּנָהר ַוָּיֶׂשם ֶאת-לֹו ַוָּיָקם ַוַּיֲעֹבר ֶאת-ֲאֶׁשר-ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל כא
 ועל ,לו אשר וכל הוא ויברח אמר, לאט ההולכים ומקנה טף בלי הולך, יושג לבל הבורח הנה

 ללכת הגלעד הר פניו שם הנהר עברו אחרי רק ,המלך דרך הלך לא, יושג לבל עשה מה כן

 בתוהו הר אותו נוכח רק הכבושה בדרך ילך שלא גם, לטעות יוכל לא באופן אליו הגיע עד ,נכחו

 .הכבושה בדרך ההולך לבן ישיגו ולא ועולה מקצר יהיה באופן, דרך לא

 

  :ַוֻּיַּגד ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב כב
  :ֶאָחיו ִעּמֹו ַוִּיְרֹּדף ַאֲחָריו ֶּדֶר� ִׁשְבַעת ָיִמים ַוַּיְדֵּבק ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד-ַוִּיַּקח ֶאת כג

 שלא ולהיות, המרוץ קלי אנשים כולם אם כי ,ומקנה טף משוללי אחיו את לקח ,לבן וכשמוע

  .הגלעד הר עד מצאו לא כן על ,ימים שבעת דרך כאומרו לבן הלך כאשר המלך דרך יעקב הלך
 ,יעקב את לבן וישג אומר הוא כן אחר הרי ,שם שהשיגו הוא אם ,אותו וידבק אומרו והנה
 . הלשון שינוי וגם ',כו ויבא באומרו בינתיים שהפסיק ועוד

 מתדבקים, ה' אל קרובים היותם על נוסף צרתם בעת כי ,הצדיקים גם ומה ,ישראל דרך הנה אך

 וזהו, ה' אל לבו בכל נדבק שם ישיגנו לבן שממוראת יאמר וזה, לב בכל להיתפ ידי על יותר

 .תפלתו נשמעה כן ידי ועל בקונו יעקב ידבק סיבב שלבן ,הפעיל לשון וידבק אומרו
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 :ַּבֲח�ם ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹוָלָבן ָהֲאַרִּמי -ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל כד

  :ָרע-ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד-ְּתַדֵּבר ִעם-ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן
 כי יעקב אל הנוגע על ולא ראשך את בייתתח שלא ,להנאתך לך כלומר' כו השמר לו ויאמר

 .אנכי שומרו

 

  :ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד-ְוָלָבן ָּתַקע ֶאתָאֳהלֹו ָּבָהר -ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב ָּתַקע ֶאת-ַוַּיֵּׂשג ָלָבן ֶאת כה
 והוא למעלה בהר ונשים טף הלווא את תקע ,הכל את לעקור לבן אויב פן מיראתו יעקב הנה

 לו הכין אשר אחיו את ותקע ,חשב אשר מרעתו שב כבר לבן אך, חוצה מנגד עצמו את שם

 בפנים פנים אתו לדבר יעקב נגד לבדו הוא ובא הגלעד בהר והשאירם אותם תקע, דם לשפוך

 .צדיקים דם אחיו לשפוך ימהרו לבל

 
  :ְּבֹנַתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב-ְלָבִבי ַוְּתַנֵהג ֶאת-ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֶמה ָעִׂשיָת ַוִּתְגֹנב ֶאת כו

' כו עשית מה וזהו, ותירא לי עשית רעה שאיזו מראה אתה, ותברח לבבי גנבת מאשר ויאמר
 .יראת למה דבר עשית לא שאם' כו ותנהג לבבי את לגנוב שהוצרכת רעה לי עשית מה לומר

 

  :ִהַּגְדָּת ִּלי ָוֲאַׁשֵּלֲח� ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור-ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרַח ַוִּתְגֹנב ֹאִתי ְולֹא כז
, ותחבולה בערמה עשית למה ובשמחה בטובה לעשות יכול תיישה מה כי ,עליך תמיה אני ועוד

 גונב תייוה יתן מי, חבאיבה וברחת לברוח חפץ תיישה אחשוב לבל לבי גנבת כאשר הלא כי

 ובשירים בשמחה משלחך תיייה כי אותי והחשיב רשות ממני ליטול בא תיישה במה בגלוי לבי
, וברחת אחיך ברכות גנבת כי ולברוח לגנוב למוד שאתה גם כי .לברוח נחבאת למה וזהו ',כו

 תגנוב ולמה מגופי שהוא לבי גנבת כי ממש אותי ותגנוב עתה אך, ממנו שחוץ מה גנבת שם

 '. כו משלחך תיייה אותי ותגנוב אם כי .לי הגדת ולא לבי

 

  :ְולֹא ְנַטְׁשַּתִני ְלַנֵּׁשק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו כח
 דרכך היה ואילו '.כו נטשתני לא 'כו ולבנותי לבני לנשק ראוי שאהיה לחוש לך היה ולפחות

 .עליך ואתמהה עשו הסכלת בלבד עתה אך החרשתי בסכלות להתנהג

 

 פסוק על האמורות הערות ארבע אל לב בשום ',כו יעקב ויגנוב מפסוק אחרת דרך יאמר או

 . הנזכר

  '.כו לברוח נחבאת למה מאמרו להתחיל לו שהיה ,עשית מה אומרו ועוד

 . לברוח נחבאת למה ואומר חוזר ולמה ,הבריחה שהוא עשית מה אומרו כי ועוד

 לבבי אמר ובאחד ,אותי ותגנוב כך ואחר לבבי את ותגנוב הללו גנבות שתי הנה מה ועוד

 . אותי אמר ובשני
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 . לזה זה בין הרבה הפריד וגם

 . ותנהג לשון יצדק לא לקחם רחןוכ שבעל נהוהכו שאם בנותי את ותנהג אומרו ועוד
  .חרב כשבויות היו במה ועוד
. היה כן ולא להיבתח נחבאת כך אחר לברוח שכדי שיורה לברוח נחבאת למה אומרו ועוד

 . לו ויגד ממנו בורח היה כי היתכן לי הגדת ולא אומרו ועוד

 .כן לו שיעשה יעקב חשב לא הלא כי 'כו ואשלחך אומרו ועוד

 

 ממנו בורח ובא עשו ברכות גנב כי, בא מאז ללבן הודיע לא שיעקב בהנחה העניין יהיה אך

 אל הקדמה הוא רבקה בן וכי, האם לאחי דומים הבנים שרוב הוא אביה אחי כי רק, חרנה

  .ועבר שם מבית שבא שאמר ,דעתו גניבת תהיה וזאת. ווגיהז

 היה כן שעל, מעשו הוא בורח כי מאז לו הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנוב וזה

 בא מאז יעקב ברח כי ללבן ויוגד עתה שברח זה מעשה ידי על אך. תמיד ביעקב בטוח לבו

 שם שנחבא היה ,ועבר שם של מדרשו מבית שבא ומה. ברכותיו שגנב על שהוא, אחיו מעשו

 על אפו חרה כן על. חרן דרך עשו אחריו ירדוף פן ישרה דרך מיד בא ולא שנה עשרה ארבע

  :דברים שני

  .וברח דבר ממנו גנב עתה גם אולי ,אחד

 . אגבו בנותיו ויסתכנו הברכות על הקשה בחרבו עשו יפגענו פן ,שנית

 
 לבבי את ותגנוב כי, נשמרתי לא ואני וברחת לי גם גנבת האם ,עשית מה אמר האחד ועל

 , מעשו ברחת כי הגדת שלא

 כעס אין כי תאמר ואל .ויעש ליד חרב כשבויות והן ,לתומן בנותי את ותנהג אמר השנית ועל

 אם ,חרנה כך אחר לברוח שנה עשרה ארבע ועבר שם בבית נחבאת למה הלא כי ,כך כל ויעש

 דבר איזה אותי ותגנוב כי שהוא עשית מה אמרתי זה פחד ומלבד. מאד גדול אחיך כעס אין

 מעשו שברחת ידיעתי קודם לי הגדת לא למה כן לא שאם, לאחיך עשית כאשר וברחת

 בריחתו אחר אלא מעשו יעקב ברח כי לו הוגד שלא שהוא ',כו ובשירים בשמחה ואשלחך

 . שאנשקם בנותי בהפרידך לחוש לך היה ולפחות, בריחה ונזכרו מעשה שראו זאת

 אם כי, רעה מחשדת בי חוזר אני ,עליך הזהירני אביכם אלוהיש לי שנתחדש במה והנה

 .התנהגת בדעת שלא עשו הסכלתש

 

-ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע ֵוא�ֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ִהָּׁשֶמר ְל� ִמַּדֵּבר ִעם-ֶיׁש כט
  :ָרע-ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד

 אמרש רק שימנעני אמר לא אביכם ואלוהי '.כו לעשות בחירה בעל להיותי ידי לאל יש אמר
 ,אליהם בעצמו מדבר הוא ברוך הקדוש אין ם"העכו לנביאי כי הוא לאמר ואומרו ',כו השמר
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 שאמר ,לאמר אליש כדי ה' אמר כי ,לאמר אלי אמר וזהו .והשרים הטומאה נורותיצ ידי על רק

 .'כו אלי שיאמר שלי לשר

 

  :ֱא�ָהי-ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִבי� ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת-ְוַעָּתה ָה�� ָהַלְכָּת ִּכי ל
 אביך אלוהיש שראיתי עתה כי והוא, להולך אם כי לבורח חסייתת שלא נתחדש עתה אמר

 לשכינה הליכה הלכת הלוך וזהו, היא גם הולכת ובלכתך עמך שכינה כי הכרתי עליך מזהירני

 הלא כי לבורח ולא אתה גם חסייתת להולך כי עתה ידעתי לשכינה מהלוך לומר, ליעקב והליכה

 נכספתו, אביך שבבית שכינה לבחינת שעמך שכינה בחינת נכסוף כי הלכת הלוך וזהו, עמך ה'
 .עמך אביך אלוהיש אחר אלוהי את גנבת למה תמה אני ובזה ,אביך לבית אתה גם

 

  :ְּבנֹוֶתי� ֵמִעִּמי-ִּתְגֹזל ֶאת-ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן ִּכי ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן לא
 .ָל�-ְל� ָמה ִעָּמִדי ְוַקח-ֱא�ֶהי� לֹא ִיְחֶיה ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶּכר-ִּתְמָצא ֶאתִעם ֲאֶׁשר  לב

  :ָיַדע ַיֲעֹקב ִּכי ָרֵחל ְּגָנָבַתם-ְולֹא
 תחשוב ואם '.כו תמצא אשר את ךאלוהי ענייןומ'. כו יראתי כי הוא שברחתי מה יעקב ויאמר

 .פושיהח אחר' כו נא הכר לקחנום ממך שגנבנו מה התרפים לך יגידו שלבל

 

 ֵביֶת� -ָּמָצאָת ִמֹּכל ְּכֵלי-ֵּכַלי ַמה-ָּכל-ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת-ִּכי לז
  :ִׂשים ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחי� ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו

 על תחוש ואל ואחיך אחי נגד כה שים מצאתש דבר אותו' כו כלי כל את מששת כי ואמר

 .שנינו בין יוכיחו מצאת לא ואם. ואחיך אחי אם כי אתנו זרים אין כי בושתי

 

  :ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמ� ְרֵחֶלי� ְוִעֶּזי� לֹא ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי צֹאְנ� לֹא ָאָכְלִּתי לח
 צאנך איליש תדע שכלו לאש יתברך מהשגחתו יאמר אך, צאנו אילי אכל שלא היתפאר יקשה

 .נאמנותו על עדות והוא לגנבי ניסא ה"קב עביד דלא ,אכלתי לא

 

  :ֵהֵבאִתי ֵאֶלי� ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה-ְטֵרָפה לֹא לט
  :ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני מ

 ולא שנטרפה אינו מכרתיה שלא שתראה, ממנה הנשאר אליך הבאתי לא ,טרפהנ אם

, מהעדר שה חיה טרפה שלא, נמנעה שבזכותי, טרפה חסרתי אני ,אחטנה שאני רק הודעתיך

 . אותה מבקש תייה מידי הלא כי

 כאילו, לגנובתי מחשיבו תיייה בלילה בין ביום בין חבאיבה נגנב שהיה מה כי' כו יום גנובתי וכן

 ועל, שינה בלי אפשר אי כי ,פטור שכר ושומר אונס שהיה השינה עת אל חשת ולא, גנבתי אני

  .מעיני שינה לנדוד הוצרכתי כן
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 – ולכן

  :ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני מ
 קרחה וכשהיה, בפני החום ומצרבת חורב אכלני, היום כחום א"כד השמש הוא ביום הייתי

 אומרו יצדק ובזה .מעיני שנתי ותדד ומהכאב, חורב אכלניש במקום לי מכאיב היה ,בלילה

 במקום אם כי הצללים תחת ולא ,מאד לשמור בשמש שהיה הוא אך מיותר שהוא ,הייתי

 .חורב אכלניש
 

 ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבֹנֶתי� ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנ� -ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶת� ֲעַבְדִּתי� ַאְרַּבע-ֶזה מא
 

  :ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים-ַוַּתֲחֵלף ֶאת
 שנה עשרה ארבע עבדתיךש מה בין ,בביתך שנה עשרים לי הוא שאמרתי הנאמנות זה

 ובין, בגזל שהיו םייהשנ שנים בשבע היתר מורה להיות יכול תייישה היות עם בנותיך בשתי

 '.כו משכורתי את ותחלףש היות עם בצאנך שנים ששב
 

 לּוֵלי ֱא�ֵהי ָאִבי ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני  מב
  :ָרָאה ֱא�ִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁשְיִגיַע ַּכַּפי -ָעְנִיי ְוֶאת-ֶאת
 בחינת אברהם אלוהי אך, הדין מן תנגדני אפשר היה ,זוכה תיייה בלבד החסד צד על אם

 .שלחתני ריקם עתה כן לא שאם, זכיתי בדין גם כי ,לי היה הדין דתימ הוא יצחק ופחד החסד
 שהוא הלילה בחלום לבן אל אלוהים ויבאש אמש הוכיח הלא כי בעזרי הדין גם כי והראיה

 וזהו הלילה לתיבתח שהוא אמש בלשון גם ומה', כו מדבר לך שמריה ואמר הדין תגבורת זמן

 באומרו העד הוא ומזה ,אמש ויוכח הדין דתימ הוא אלוהים ראה כפי יגיע ואת עניי את אומרו

 '.כו אמש אביכם ואלוהי
 

ַאָּתה ֹרֶאה ִלי -ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן צֹאִני ְוֹכל ֲאֶׁשרַיֲעֹקב ַהָּבנֹות -ַוַּיַען ָלָבן ַוּיֹאֶמר ֶאל מג
  .ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו-הּוא ְוִלְבֹנַתי ָמה

  ?להודיע בא ומה בנותיו שהבנות הוא ודאי

 .שקר הוא צאני והצאן ובאומרו

 .רואה היה לבן גם רואה אתה אשר וכל ואומרו

 .הוא לי לך אשר כל ואמר כלל ולא, והשאר הצאן אחד והכל, לשנים חילק למה וגם

  ',כו אעשה מה עניין ומה

  .היום ומלת מיותרת לאלה ומלת
 עם הבנות כאשר כי, נוטל אני שלי עשיתי אילו ,שלחתני ריקם עתה לי אמרת הנה יאמר אך

 כי צאני הצאן גם וכהנה, כבנים הן הרי בנים בני כי ,בני והבנים, הן בנותי, ונשאו שמכרתים

 ושפחות עבדים לומר צריך אין ,רואה שאתה מה כל וגם, מנומרות יולדות היו המקלות ידי על
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 מוכר תייה מאשר, משלי הוא גם רואה בלבד שאתה הממון גם אם כי ,לכל הנראים' כו וגמלים

 לי שצר מה אך, כהן כמוני כי, להן ויהיה כלומר ולבנותי כי, אחוש ולא בערמה שלקחת מהצאן

  '.כו לבניהן או עליהן אשגיח איך, מאצלי מרחיקן שאתה היום לאלה אעשה מה הוא

 

  – לכן

  :ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ� .מד
 .להן תצר לבל 'כו ברית נכרתה ועתה

 

  :ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמֵּצָבהַוִּיַּקח ַיֲעֹקב  מה
  :ַהָּגל-ָגל ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים ַוַּיֲעׂשּו מו
  :לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד-ַוִּיְקָרא מז
  :ְׁשמֹו ַּגְלֵעד-ֵּכן ָקָרא-ִני ּוֵביְנ� ַהּיֹום ַעלַוּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד ֵּבי מח
  :ֵּביִני ּוֵביֶנ� ִּכי ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו 'הְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף  מט

  :ּוֵביֶנ�ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱא�ִהים ֵעד ֵּביִני -ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל-ְּבֹנַתי ְוִאם-ְּתַעֶּנה ֶאת-ִאם נ
  :ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ִהֵּנה ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ� נא
ַתֲעֹבר -ַאָּתה לֹא-ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם-ֶאֱעֹבר ֵאֶלי� ֶאת-ָאִני לֹא-ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה ִאם נב

  :ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת ְלָרָעה-ְוֶאת ַהַּגל ַהֶּזה-ֵאַלי ֶאת
  :ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ֵוא�ֵהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו ֱא�ֵהי ֲאִביֶהם ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק נג

 
  :יקשה

 . עליו שיאכלו וגלעד מצבה היו למה. א

 . אחד שהכל אחר השמות הפרש הודיענו מה. ב

 . אחת בתיבה נקרא ולמה גלעד וקראו לבן חזר למה. ג

  .עד הגל יהיה יתכן איך. ד
 . כך קראו יעקב גם הנה כי 'כו ושמ קרא כן על אומרו. ה

  .שהדותא יגר לקרותו יכול היה כן גם יעקב כי .ו
 הקושיא גלעד מצפה שנקרא מקום שהיה י"שרוש לפר גם שמה דכר מאן והמצפה אומרו. ז

 . במקומה

 . ה' יצף באומרו להוסיף בא מה. ח
 העד הוא שהגל ופעמים ',כו וביניך ביני עד ה' אומר ופעמים ,עד אלוהים אומר פעמים כי .ט

  .המצבה ועדה
 . ענינו מה 'כו אעבור לא אני אם. י

  .נחור ואלוהי אברהם אלוהי אומרו אחר אביהם אלוהי לומר הוא צורך מה. יא
 . לבן ולא יעקב נשבע למה. יב
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 .אחד שהכל עם אברהם באלוהי ולא יצחק אביו בפחד ולמה

 

  :ַוִּיַּקח ַיֲעֹקב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמֵּצָבה מה
, תמיד באמונתו נצב כי לומר ,מצבה וירימה עצמו על אבן לקח ישראל אבן להיותו יעקב אמנם

  להם אמר בברית אולב הם גם שיתאחדו בניו ועל

 

  :ַהָּגל-ָגל ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל-ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים ַוַּיֲעׂשּוַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלֶאָחיו  מו
 אם לראות גל שיעשום להם אמר ולא, כהונה בבגדי לאבן חסיימת אחד כל שגם אבנים לקטו

. גל עשו, אחד יחשבו עצמו בפני אבן אחד שכל שעם לרמוז והמה. אחד באחדות לםוכ לב

 .לבם טבייש שם ויאכלו לבב בטוב האחדות היות ולהורות

 

  :לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד-ַוִּיְקָרא מז
. אותו מבינים הקדש מלאכי אין כן שעל, לחיצונים מיוחד לשון שהוא ארמי בלשון אמר לבן והנה

 במספר שלשים עולה התיבה ובכללות ,ותשע עשרים קטן המספר עולה שהדותא יגר וכן

 העד שהוא אחד ה' אל לרמוז, יחיד ובלשון, קדש בלשון גלעד קראו יעקב אך. אחרים םאלוהי

 גלעד אמר כן ועל, והקדוש הגדול השם כמספר עשרה שבעה קטן במספר ועולה, באמת

 .וקדושה אחדות להורות אחת בתיבה

 

  :ְׁשמֹו ַּגְלֵעד-ֵּכן ָקָרא-ַעלַוּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני ּוֵביְנ� ַהּיֹום  מח
 שאמר לבן כן שאין מה, דומם היותו עם עד הגל את שקרא יעקב את לתפוס מקום שהיה ומפני

 שקרא ,עד הזה הגל לבן ויאמרש על כי הוא נהפוך כי דע אמר לזה, סהדא אמר ולא שהדותא

 מורה שאינו אחת בתיבה אמרו זה כל ועם, גלעד שמו יעקב קרא כן על, עד עצמו הגל את

 .כמדובר העד שהוא, המיוחד שם על, בעלמא רמז רק, ממש עד שהוא

 

  :ֵּביִני ּוֵביֶנ� ִּכי ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו 'הְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף  .מט
 יתהישה יעקב שהרים המצפה היא, והמצפה הלא כי, זה על חושש יעקב היות אל ראיה ועוד

 כפירוש גבוה הר של שן שהוא, טבריא של כשן שהיה) יא עד( רבה בראשיתב ל"רז שאמרו כמו

 שתהיה עצמה על לא, שנעשה מה למרחק ומגלה צופה עליו להיות כמצפה שהוא, שם י"רש

 הרמז יעקב חסיי כי הנה' כו נסתר כי ה' ויגלה יצף אמר אשר אם כי ביניהם ומבטת צופה היא

 .יתברך אליו

 

  :ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱא�ִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ�-ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל-ְּבֹנַתי ְוִאם-ֶאתְּתַעֶּנה -ִאם .נ
 גם לומר 'כו בנותי את תענה אם לבן דברי סיום על חזר ,יעקב על הנופל הקושי שתקן ואחר

  :הם דברים שני הנה אמנם, ה' אם כי לעד מספיק הגל שאין בזה מחזיק אני
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 . רעה לי תעשה אם או רעה לך אעשה אם וביניך ביני אחד

  .בנותי את תענה במקומך עודך אם שנית
 ,השני בדבר אך, רחמים דתימ הוא ה' יצףש המצפה ברמז דברת יפה ובינך ביניש במה והנה

 אלוהים כי ראה אומרו וזהו, הדין דתימ פי על רק חפץ איני בזה ,בנותי את תענה אם שהוא

 .וביניך ביני עד הדין דתימ הוא
 

  :ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ִהֵּנה ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ� נא
 להרע מארצי אלך אני אם רק מועלת עדותן אין' כו הזה הגל הנה אחרת אמירה ואמר וחזר

 אם אתה וכן, הברית על לפני כעדים ויהיו אזכור והמצבה הגל את בדרך בראותי כי בארצך לך

 - וזהו. לפניך כעדים ויהיו ,בהן תפגוש עברך מדי ,לי להרע אותב

 

ַתֲעֹבר -ַאָּתה לֹא-ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם-ֶאֱעֹבר ֵאֶלי� ֶאת-ָאִני לֹא-ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה ִאם נב
  :ַהּזֹאת ְלָרָעהַהַּמֵּצָבה -ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת-ֵאַלי ֶאת

 מעתה כן על. אחרת בדרך אלא תעבור לא אתה ואם' כו אעבור לא אני אם אך'. כו הגל עד

  .ניםייוד עדים נברור

 

  :ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק .ֱא�ֵהי ֲאִביֶהם ,ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ֵוא�ֵהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו נג
 אלוהי הוא הלא כי נחור אלוהי לך יחשב זר כמו ולא, מצדי נחור ואלוהי מצדך אברהם אלוהי

 . נחור של היה תרח אלוהי כי, ונחור אברהם של אביהם

 אני אומר ואם. ובינו ביני מריבה תהי נחור אלוהיב אחפוץ שלא אומר אם אמר כך יעקב וכראות

 לו אמר כן על, פיך על ישמע בלא עובר נמצאתי נחור אלוהיב והוא אברהם אלוהיב שאשבע

 היה ואם. לבן ולא כלומר יעקב וישבע וזהו, אתה ולא אשבע בלבד אנכי, בשבועתך חפץ איני

 כן על, אביו נחור אלוהיב שיגעל לבן לב מתחמץ היה יצחק אלוהי או אברהם אלוהיב אומר

 .ממנו הוא שירא במי אבי אחר נגרר הנני לומר יצחק אביו בפחד אמר

 

 :ָלֶחם ַוּיֹאְכלּו ֶלֶחם ַוָּיִלינּו ָּבָהר-ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל נד
 ל"רז ואמרו, םאלוהיה לפני משה חותן עם לחם לאכל וישבו) יח שמות( נאמר ביתרו הנה

. השכינה מזיו נהנה כאילו בה מסובין חכמים שתלמידי מסעודה שהנהנה מכאן) א סד ברכות(

 שם הוא מיסב יהיה ראוי אין כי עמו לאכול יעקב רצה שלא אפשר בזה אך, ריינתג שם והנה

 היסב לא אך בזביחה הוא נתעסק כן על, נחור אלוהיב הדבק שם אוכל ולבן, שכינה שם ותהיה

 '.כו לאחיו ויקרא אם כי ,מהםיע
 

  בל פרק
  :ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיָבֶר� ֶאְתֶהם ַוֵּיֶל� ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמֹקמֹוַוַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבֹּבֶקר ַוְיַנֵּׁשק  א
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 משרה מהצדיק הרשע הפרד כי ,'כו לו ויפגעו לדרכו הלך ויעקב מיעקב שנפרד לבן שוישב אחר

 יתבארו הכתובים ושאר'. כו לוט הפרד אחרי באומרו האמור דרך על, אצלו שלו ופמליא שכינה

 .דשמיא עתאייבס וישלח בפרשת בסמוך

 
  :בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים-ְוַיֲעֹקב ָהַל� ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו ב
  :ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱא�ִהים ֶזה ַוִּיְקָרא ֵׁשם ג
 

 וישלח פרשת
 

  :ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום-ֶאלַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו  ד
 ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹּכה תֹאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו  ה

  :ָעָּתה-ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד-ֹּכה ָאַמר ַעְבְּד� ַיֲעֹקב ִעם
  :ֵחן ְּבֵעיֶני�-ַלאֹדִני ִלְמצֹאִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד -ַוְיִהי ו
 ַיֲעֹקב ֵלאֹמר -ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ז

  :ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו-ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל� ִלְקָראְת� ְוַאְרַּבע-ָאִחי� ֶאל-ָּבאנּו ֶאל
 

. א, ממש מלאכים שהיו הידועים ההכרחיות פי על מתקבלת היותר הסברא על לב לשית ראוי
 . מבאנשים בהם בחר למה

 . עליון ממשרתי לצרכו להשתמש קשה הדבר הלא כי .ב

 שלח כי שהוא אמרו ויש, צורך לבלי הודעה והיא לאחוריו היו שלא ידע לא מי כי לפניו אומרו. ג

 . מלפניו יאמר מהראוי כן ואם, מלאכיםה הם לפניו היו מאשר

 . אחיו הוא כי ידע לא מי אחיו עשו אל אומרו. ד

  .אדום שדה שעיר ארצה המקומות מוייס .ה
 מקדים למה ',כו אמר כה' כו ןתאמרו כה היטב באר אומרו אחרי כי, לאמר אותם ויצו אומרו. ו

 . 'כו תאמרון כהמ ולשתוק ',כו עבדך אמר כה יאמר די היה וגם, לאמר מלת

 . ממנו נעלם לא כי גרתי לבן עם אומרו עניין מה. ז

  ,עתה עד ואחר אומרו. ח
  '.כו שור לי ויהי אומרו וכן

 . אתו הוא גנוב כי ויאמר יקנא הלא כי הוא ונהפוך, בעיניו חן למצוא זה היה איך. ט

 . מיותר הוא יעקב אל אומרו כי' כו וישובו אומרו. י

 . בא וגם לומר לו היה הולך וגם אומרו ובמקום. הלכנו לומר לו והיה 'כו באנו אומרו. יא

 גם ומלת, עשו אחיך אל לומר לו היה וגם, הוא עשו כי ידע לא מי עשו אל אחיך אל אומרו. יב

 . לרבות בא מה
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 כל עזב ואנה, הזאת החרדה כל את חרד כי ככה על ראה מה יעקב על קושיא להעיר ראוי. יג

 אשר המלאכים אל קושיא וגם'. כו אעזבך לא כי' כו עמך אנכי והנה שהבטיחו יתברך הבטחותיו

 ולא עמך םאלוהיה כי, יעקב תירא אל, ומנחה מלאכים תשלח זה למה לו אמרו ולא ,שלחם

 נא הצילני התפללו אחר אפילו אזנו את גלה שלא נואלוהיל קושיא וגם. לשומרך שלחנו לחנם
 '.כו
 

  :בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים-ְוַיֲעֹקב ָהַל� ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו ב
  :ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים-ָרָאם ַמֲחֵנה ֱא�ִהים ֶזה ַוִּיְקָרא ֵׁשםַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַּכֲאֶׁשר  ג

  :לדרכו הלך ויעקב הקודמת פרשה בסוף אומרו אל לב נשית העניין אל אולב והנה
  .לדרכו אומרו עניין מה. א
 שם יורדים אם כי, באים היו נכחו בדרך לא כי, פגיעה לשון בם יצדק לא כי בו ויפגעו אומרו. ב

 . םאלוהי מלאכי והנה וירא עיניו וישא או, םאלוהי מלאכי וירא לומר לו והיה, השמים מן

 . זה םאלוהי מחנה באומרו חידש מה. ג

 . מלאכים מחנה לומר לו שהיה .ד

 .מחנים ההוא למקום קרא למה .ה
 

 בצאתו לו נעשה שלא מה מלאכיו ידי על גדול כבוד יתברך כיבדו הארץ אל יעקב אובב והנה

 אך, לארץ בחוצה ותוולל ויורדים עולים םאלוהי מלאכי שם כי והוא, חרנה ללכת המוריה מהר

, ישראל ארץ מלאכי פניו להקביל יצאו, אתו הבאים לארץ חוצה מלאכי מחנה זולת בשובו עתה

 , לכבודו לארץ חוצה יצאו ישראל ארץ שמלאכי כפול כבוד שהיה באופן, עמו הבאים יסתלקו טרם

 . יחד מחנות לשני שם והיה ישראל ארץ מחנה באו לארץ חוצה מחנה הסתלק שטרם ,שנית
 

 - הזה הכבוד עתה לו נתוסף למה תאמר ולשמא

 , ישראל ארץ של באו, אתו אשר עלות שטרם האחד

 הלך ויעקב אמר לזה, למענו יצאו עתה לארץ חוצה לצאת רצו לא מתחלה אשר כי ,והשנית
 רק, ישראל לארץ הוא לו חסייהמת לדרכו הולך היה לא המוריה בהר בהיותו כי לומר ,לדרכו

 .אלוהים מלאכי בו ויפגעו כן על, הקדושה אל לדרכו הלך עתה אך, רשווש הפך לארץ לחוץ
 ואין, המה ישראל ארץ מלאכי כי, ההוא במקום מהשמים ירדו שלא, פגיעה לשון ואומרו וזה

, ירדו ישראל בארץ ודאי אך, לארץ חוץ וירובא ולא, השמים שער הוא המוריה בהר רק יורדים

 ויאמר, זה הכיר והוא. פניו להקביל חברו לקראת הבא כאיש ,בו ויפגעו יעקב נגד באו ומשם
 מחנה, הם אלוהים מחנה רק, אתי אשר מחנה היו כאשר מלאכים מחנה זה אין ראם כאשר

 כמתמיה והוא. בעצם ישראל ארץ מלאכי הם הפנימים הם אשר, םאלוהיל המיוחדים המרכבה

 . יבוק מעבר יעבור טרם לארץ חוץ יצאו איך
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 ארץ של כך אחר וירדו לארץ חוצה לווהו אשר להיתח עלו לא איך, שנית תמיהה תמה עוד

 מה, יחד מחנות לשני זכה ההוא המקום כי לומר ,מחנים ההוא למקום ויקרא כן על. ישראל

 .אחרים יורדים כך ואחר עולים אחד מחנה אם כי, המוריה הר כן שאין

 

 אמר כן על, מיד להסתלק להם היה השני בא אחר, לארץ ביאתו על בלבד היה אם כי יהיה או

 חוצה מלאכי והניח, ממנו שנטלתי הברכות על עשו את סייאפ חפץ ה'ש אם כי זה אין כי, בלבו

 לארץ חוצה של כלומר ,מלאכים יעקב וישלח כן על, חמתו לשכך אליו שאשלחם לארץ

 באומרו כיוון אנשים ולא מלאכים היותם אל וטעם .אלוהים מלאכי ולא סתם מלאכים הנקראים

 .ד"בס ביאורו אויב כאשר' כו לפניו

 

  :ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום-ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ד
 חל ועתה. לארץ חוצה של הם אלוהים מלאכי אומר ואינו מלאכים סתם באומרו כי כתבנו והנה

 או ארבעה ונתן, לארץ חוצה של היות וגם אנשים ולא מלאכים שלח למה ביאור חובת עליו

 עת יתהיה כי וראה ,ודורון ולתפלה ולמלחמה לפיוס עצמו להכין בא כי והוא, טעמים חמשה

 וגם. ההיא בעת לכל עצמו ולהכין רחמים לבקש וטוב מלאכים מחנות שתי לפניו היו כי, רצון

 כן על כי, הרבה ישראל ארץ מלאכי שם עכב לבל ישראל לארץ קויב מעבר לעבור נחוץ היה

 המתין ולא ואפילה לילה באישון לו אשר כל את ויעבר. ההוא המעבר לעבור בלילה לקום נחוץ

 . ד"בס ביאורו אויב כאשר הבקר עד

 

, הדבר יתאחר ושלש םיייומ מהלך לפני אנשים אשלחה ואם, בשש צריך זה אין בלבו אמר כן על

 דניאל( דכתיב) יב סח רבה בראשית( עולם של שלישו אחד מלאך כי מלאכים יהיו צריך כן על

 וישלח למה תדע אומרו וזה. עשו אצל הנם אחת שבפסיעה באופן, שש תרי כתרשיש תוייוגו) ו י
 .איחור בלי עשו אל הם לפניו עודם למען מלאכים

 

  :לו בחינות שתי כי אחיו עשו אל והוא שני טעם עוד

 , נצח שמרה ועברתו הוא רשע כי עשו היותו אחת

 אף שוב עד רבקה כמאמר, ממנו אפו שב אפשר הוהאחו ומפאת אחיו הוא כי שניה בחינה

 ודם לבשר כן שאין מה, רע ואם טוב אם בלבו אשר יבחינו מלאכים צריך באופן', כו ממך אחיך

 .יבחינו ולא שנאתו ולכסות לחפות יוכל כי

 אדום שדהב בחוץ פעם, רגליו ישכנו לא בביתו כי והוא ',כו שעיר ארצה והוא שלישי טעם ועוד
 הוצרך כן על, ואנה אנה ללכת ויצטרכו, שם הוא אשר המקום האנשים יכוונו ולא, בשעיר פעם

 .יחטיאו שלא מלאכים

 משטמותיו מזכרת, אדמות עלי שמות לפניו היו הנה כי והוא, השמות באומרו כיוון רביעית עוד

 ידיו היות יד על היו אשר הברכות משטמת יזכור ובה שעיר עירו כי, ממנו ישכחו בל יעקב על
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 שדה ידי על שיזכור האדום האדום ידי על שהיא הבכורה ומשטמת, שעירות אחיו עשו כידי
 בל לפניו תמיד מזכרת כי, באפו חמתו תעלה פן מסתכנים, אנשים היו שאם באופן .אדום

 שעיר ארצה באומרו לארץ חוצה מלאכי היות אל טעם רמז דרכו פי ועל. ויהרגם זעמו יתקרר
 .ישראל ארץ של שם לשלוח ואין לארץ חוצה שהוא ,אדום שדה

 חיוב עליו פן חושש היה יעקב הנה כי והוא ,לאמר אותם ויצו באומרו כיוון חמישי טעם עוד

 כאמרם, עשו לפני כנעויה על יעקב על הקפיד יתברך הוא אך, בעליהן סיילפ ובקש הברכות

 במדרש בזה הפליגו כאשר, לראש אלופים עליך אותם למדת ואת) כא יג ירמיה( פסוק על ל"ז

 .הישן את הקיץ שהוא באומרם) ב עה רבה בראשית(

 

 ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹּכה תֹאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו  ה
  :ָעָּתה-ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד-ֹּכה ָאַמר ַעְבְּד� ַיֲעֹקב ִעם

  :ֵחן ְּבֵעיֶני�-ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני ִלְמצֹא-ַוְיִהי ו
 ַיֲעֹקב ֵלאֹמר -ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ז

  :ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו-ו ְוַגם ֹהֵל� ִלְקָראְת� ְוַאְרַּבעֵעׂשָ -ָאִחי� ֶאל-ָּבאנּו ֶאל
 

 את הראני למה עשו ביד להניחני ה' חפץ לו בלבו אומר כמסתפק היה יעקב גם כי כתבנו והנה

 למען, הוא אך, פחד היה לא כי ידעו המה המלאכים והנה. יתברך מלאכיו מחנות שתי זאת כל

 כה לעשו לאדוני תאמרון כה להם באמור, ופחד מורא להם והראה אותם שלח ענייןה יגלו
 מעשו לשמרך לא אם עליך ה' שלחנו החנם אליו ויאמרו יענו אולי לראות, יעקב עבדך אמר

 ויצו אומרו וזהו, אזנו יגלו כן גם הוא נהפוך ואם, לבו טביי ובזה ממנו תירא ולמה לו ודומה
 יאמרו כי, לו הם לאמר כדי לאמר היה הלא, לאנשים ולא אותם ויצוש מה כלומר ,לאמר אותם

 הסתיר יתברך הוא כי ראו המה אך. אנשים משלח היה אם כן שאין מה, הדבר ויגלו ענייןה לו

 שהוא עם לפניו ונכנע בעצם בטח לא אשר על הסתיר יתברך והוא. הסתירו המה גם ממנו

 . ד"בס אויב כאשר הדבר על לפניו מתנצל

 

 הכתוב מכוונות אחד אצלי וזו. יתברך הסתירו על הסתירו יתברך ונתווכ שידעו עם והמלאכים

 ראיםייכמ הנם הדברים לאמר אליו ששבו מה כי כלומר ,לאמר' כו המלאכים וישובו באומרו

 לעשות ההם הדברים היו תשובה לאמר כדי יעקב אל רק, פחד היה האמת שלפי לא. אותו

 .יתברך מאתו האמת כן לא אך. שליחותו

 

 אלה הכנעתו דברי כי להורות יעקב דעת היה הנה כי יאמר .לאמר באומרו שכתבנו מה זולת

 דברי שברי לרפאות אמונים ציר דרך כי והוא, עמו לבו כן ולא, היה בלבד עשו דעת להפיס

 פן יעקב חשש כן על. מרפא אמונים וציר) יז יג משלי( פסוק על כמאמרנו שלום לשום משלחו

 הוא השלוחים תיקון ואולי ,יעקב ועבדך עשו אדוני למלאכים אמר יעקב אם יודע מי, עשו יאמר
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 מדבר כשהוא אך, אלי לאמר דברים בסדרו הוא, מפיו שיצא יאמר אם וגם, כן מפיו יצא ולא

 יעקב עבדך אמר כה, לאמר הדברים סידר הראשונה על כן על. ידבר כן לא אנשיו עם בביתו
 ויאחר גר לבן עםש' כו אמר כה לומר השליח דרך כי והוא', כו לי ויהי' כו ואחר גרתי לבן עם

 רק כן תעשון לא יעקב אמר אמנם. בעיניו חן למצא לאדוניו להגיד ומשלח' כו לו ויהי עתה עד

. אליכם מפי היוצא ככל לומר' כו אמר כה אומרו וזהו, עמו המדבר אני כאילו, מפי כיוצא, לנוכח

, העולם כדרך שנות לבלתי השלוחים עיניהם פקחו זה על גם אם עשו ישכיל למען עשה זה וכל

 אפשר היה עדייןו'. כו אמר כה וזהו, מפיו היוצא היה כך כי, יעקב עבדך באומרו ודאי גם כי יורה

 הקדים לזה, הכנעה מורה אינו בביתו יעקב שמדבר רק לעשו לדבר שאינן בדברים אולי לומר

 אינן לעשו לאדוני תאמרון כה אליכם אמרי הנה לומר ',כו תאמרון כה לאמר אותם ויצו ואמר

 במה שאפילו להורות שרצה אלא', כו אמר כה מאומרי אם כי, לעשו לומר םייהכרח דברים

 תאמרון כה אמר כי, לאדוני אותו הקורא הוא לעשו ליאמר ולא לשלוחים שבינו דברים שהם
 ואמר צוה לזה', כו אמר כה לעשו תאמרון כה אמר ולא, כן שאמר עשו ידע ובזה ,לעשו לאדוני

 לאמר אותם שצוה, לאמר אותם ויצו וזהו', כו אמר כה מאומרו יתחילו ולא לו יאמרו זה שגם

 שאומר רק השליחות ענייןמ שאינם בדברים גם כי להורות ',כו לאדוני תאמרון כה שאמר לו

 כיוון גם. מחשיבו לו לאדון ביתו בקרב גם כי יראה למען ,לעשו לאדוני אמר, לו שיאמרו להם

 נאמר בבלתי גם הכנעה הורה כן על ,יעקב עבדך יאמרו שלא יעקב כבוד על המלאכים יחושו פן

 .לו הנאמר על להזהירם לעשו

 

 הלא כי, הזה הכבוד כל את לי ועשו גברו אביך ברכות כי רוחך על יעלה אל, העניין וכוונת

  :הברכות היו זוגות שלש

 . ותירוש דגן ורוב' כו השמים טל טובה שפע - האחת

 '. כו עמים יעבדוך -השנית 

 '. כו לאחיך גביר הוה ,האחים על -והשלישי 

  :הראשון אל מהאחרון והחל

  .לעשו לאדוני תאמרון כה כי הגביר הוא עשו אדרבה ,לאחיך גביר הוה אומרו אל
 ויהוההשתח חסיימת לו אשר עבדך אני כי ,עבדך אמר כה אדרבה ,אמך בני לך וישתחוו ועל

 . לאדון

 שיעבדוני ובמקום, הוא אח לא לבן הלא כי, םיינתק לא אחיו זולת שהוא עמים יעבדוך וכנגד

 . לו כעבד גרתי לבן עם, עמים

 כעבד אעבוד אשר בעבודתי הטובה אלי אושתב הברכה יתהיה לא הנה', וכו הארץ משמני ועל

 לי ויהיש הוא ולילה יום שכיר עתה עד ואחרש ידי על הלא כי, הרבה שנים כסף מקנת איש
 אינו לאדוני להגיד ואשלחהש מה זה כל ועם .מאליו הבא רק מהברכה זה ואין ,וחמור שור

 עבד שקנה מה וכל עבדך אני כי, אלה כל עם בעיניך חן למצא אדרבה אם כי, שניך להקהות
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 על לעשו נתן שהכל) יא וישלח בובר תנחומא( ל"רז קבלו וכן. בעיניך חן אמצא ובו רבו קנה

 .בארץ ברכה להם אין לארץ חוצה נכסי אמר כי המערה

 

 כאשר עשו תחת כנעויה על עליו יתברך הוא שהקפיד אמרו) ב עה רבה בראשית( ל"רז והנה

 שהיה מעשה), ו שם( בספרם בדבר ליעקב סברא קצת לרמוז ל"רז כוונו ואפשר. הזכרנו

 רבי וקרע, אנטונינוס מלכא למרן נשיא מיהודה וכתב, אפס רבי יד על לקיסר כתב רבי שהכתיב

 יהודאה יהודה עבדך מני לכתוב והיוצ ,יעקב עבדך שאמר מסבי טב אנא וכי ואמר, הכתב את

 החל בגלות זרעו את ללמד עשה שיעקב כוונו אלא, שהיה מעשה לנו סיפרו חנם על ולא'. כו

 . מיעקב שלמד רבי עשה כן כי ל"רז הורונו כן על, לו שהיו הבטחות להם אין אשר ,הזה

 .ד"בס אויב כאשר יתברך אליו בדברו אחר התנצלות לנו ועוד

 

  :ֵחן ְּבֵעיֶני�-ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני ִלְמצֹא-ַוְיִהי ו
 ַיֲעֹקב ֵלאֹמר -ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ז

  :ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו-ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל� ִלְקָראְת� ְוַאְרַּבע-ָאִחי� ֶאל-ֶאלָּבאנּו 
 שהוא שעם אומר אתה, המלאכים לו אמרו כי לומר ןויכו עוד ,לאמר באומרו שכתבנו מה זולת

 עשו אל' כו וישלח הכתוב כמאמר ממנו אפו שב שאפשר לשלחנו בטחת ובזה אחיך הוא עשו
 הוא אחיך שהוא פי על אף אדרבה כי הוא נהפוך אך. אחיו הוא עשו שהוא שעם שהוא ,אחיו

 עשו אל לאמר ולא ,עשו אל אחיך אל הוא לאמר שראוי מה כלומר ',כו לאמר אומרו וזהו, עשו

 אין הלא כי, לקראתך הולך וגם אומרו יצדק הזה ובדרך. אותנו בשלחך חשבת כאשר אחיך

 אל באנו, בו הוא הבל בזה אך, עשו הולך וגם באנו לומר פעולתם על תוספת עשו פעולת
 . לך להצר לקראתך הולך בפועל וגם כי לבו רוע על ונוסף, הלבב רע עשו רק כאח ואינו אחיך

 

 ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו  .ח
  :ַמֲחנֹות ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני-ַהּצֹאן ְוֶאת-ִאּתֹו ְוֶאת-ָהָעם ֲאֶׁשר-ַוַּיַחץ ֶאת

  :ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה-ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִאם .ט
 ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱא�ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא�ֵהי ָאִבי ִיְצָחק  .י

  :ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ� ּוְלמֹוַלְדְּת� ְוֵאיִטיָבה ִעָּמ� 'ה
 ַעְבֶּד� -ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת-ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל .יא

  :ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות-ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת
  :ָּבִנים-ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל-ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן-ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכיַהִּציֵלִני  .יב
  :ִיָּסֵפר ֵמֹרב-ַזְרֲע� ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא-ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ� ְוַׂשְמִּתי ֶאת .יג
 

  :לב לשית ראוי
 . היקל ובשנית מאד אמר להיובתח', כו לו ויצר' כו ויירא הכפל אל .א
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 . מחנות לשני חילו שחצה במה תיקן מה. ב

  אויב אם ולא האחד המחנה את יכה אם לומר לו שהיה', כו יבא אם ויאמר אומרו. ג

 את להכות יניחהו למה), ו וישלח בובר תנחומא( ל"ז שאמרו כמו למלחמה עצמו הכין אם. ד

  מיד עמו ילחם ולא האחת המחנה

 עצמו הוא צליהנ גם והלא, הנשאר שימלט ידע במה לפליטה הנשאר המחנה והיה אומרו. ה

 הנשאר המחנה שיהיה לגמרי בטח ואיך ',כו אחי מיד נא הצילני התחנן הלא כי, בספק היה
 . להימתח בו ילחם לו שיוכל בוטח אם, בו שילחם שהוא ואם .לפליטה

 '. כו ויצחק אברהם אבותי אלוהי לאמר עירבם לא למה' כו אברהם אבי אלוהי אומרו. ו

 היטיב אמרת ואתה אומרו דרך על', כו אלי אמרת אתה אמר ולא ,אלי האומר ה' אומרו. ז

 '. כו איטיב

 . השם את הזכיר בלי', כו אלי האומר מיד לומר לו היה, יצחק אבי ואלוהי אומרו שאחרי .ח

 . ומוראו פחדו על כאשם נעשו אלו הבטחות כל בהזכירו אדרבא שהלא .ט

 . הבטיחו חסדים עמו שיעשה ידע כי שגם 'כו קטנתי באומרו. י

 מיד מיד אומרו מהו, עשו אחי מיד או עשו מיד לומר לו היה כי ,עשו מיד אחי מיד אומרו. יא

 . פעמים שתי

  מתפלל היה אותו ירא היותו שעל ידע לא מי ,אותו אנכי ירא כי אומרו. יב

 . הזרע בהבטחת כך ואחר הבנים על באם ויצא עצמו על שנכנס .יג

 דורון לשלוח עתיד היותו אחר קניתיר המלאכים שליחות הקדים למה ענייןה בכללות .יד

 . ולהתפלל

 .דורון שלח להיהתפ אחר למה וגם. להיהתפ אל קודם למלחמה עצמו הכין למה וגם

 

, אין אם לו עשה אשר את ושכח ממנו אחיו אף שב אם ראשונה מסתפק היה יעקב הנה אמנם

 כי, היה כאשר בלבבו אשר את אליו יגלו המה כי ,מלאכים שלח הזה הספק מן להסתלק כן על

 .י"שרוש כפיר למרע לבבם והם הוא כי לו הגידו עמו אחד בלב איש מאות ארבע היות אפילו
 אותו המית בלתי אל עשו יחוס אם, אחר ספק לו נולד אז, רעתו מבקש כי אליו נתאמת וכאשר

 מברכתו כי באומרו, ליעקב אשר העושר כל על כעסו ויטיל, אביו אבל ימי יקרבו עד יצחק ייבח

 .בלבו להשמיד כי להמיתו חמתו ישפוך עצמו יעקב על גם או. ההוא הכבוד כל את עשה

 

 ענייןכ, ביעקב והפכן עזרילה לעשו יותוזכ ימצאו להמיתו עשו אובב אם נסתפק שנית עוד

 הן גנובות כי לעשו בייח היה בדין אם הכל ועל. חרנה יעקב יצא מאז הוריו וכבד הארץ ישיבת

 לו ןועו בלי זה כל עם, אם, ליעקב היו ה'מ כי יונח ולו. עמו יתברך הוא הסכים או, אצלו ברכות

 הקדוש אין כי כנודע, הוא בחירה בעל כי הדבר על מציל מידו ואין להמיתו ברשעו עשו יוכל

 ועקרבים נחשים בבור יוסף את בהשליך בחר ראובן כן על כי. אדם בחירת מונע הוא ברוך

 . במקומו כמפורש אחיו ביד אותו מלהניח

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 400       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 בהסתלק כי והוא. המקראות סדר על נבאר כאשר ביראתו עיניו יעקב פקח זה כל על והנה

  '.כו יעקב ויירא אז, אחיו לב ומר רע כי וידע האחד הספק

 

 חטאה לו אמר ראיימת תלמידו את שראה פלוני רבי כי) א ס ברכות( ל"רז אמרו בגמרא והנה

 תמיד מפחד העם אשרי פסוק לפרש והוצרך', כו חטאים בציון פחדו) יד לג ישעיה( כדכתיב ,את

, לבו בקרב מאד יראתו תהיהי והנה ראה זו במבוכה יעקב בהיות כי יתכן והנה. תורה דברי על

 הגדול המורא היה לא וןוע בי שיש לא ואם, נפשו מרת יודע לב הנה באומרו כך על לו וייצר אז

 בידו הן גזל אולי הברכות על שהוא חושש והיה. המורא על לו ויצר ויירא וזהו, לבי בקרב כזה

 בשליחות שנכנע מה רק. אשמתו תהיהי לא האמת שלפי מה לו ויצר כן על, בדבר וכיוצא

 אליך אותם למדת ואת יתברך הוא שאמר) ב עה רבה בראשית( ל"ז כאומרם לעשו ששלח

 .ידמה כן לא והוא) כא יג ירמיה( לראש אלופים

 

 כל שהוא 'כו הצאן ואת אחד מחנה אתו אשר העםמ עשה כי והוא 'כו ויחץ ?עשה מה כן על

 ראשונה הנכסים מחנה את לשום והוא ,מחנות לשני וזהו, אחר מחנה רכש אשר נוייקנ מקנה

 והוא, לפנים הנזכר כסדרן אחרון במחנה ובנים ונשים העם מחנה ואת, להיתח עשו בו שיפגע

 הם כי באומרו הנכסים על יטיל עשו כעס כל אפשר הנה ויאמר, מחנות שני לפני עבר יעקב

 יעבור עלי גם כעסו שמרוב אפשר או, יד בי יגע לא אבי ייבח כי בי ידו לשלוח לא אך, משלו

  – יבחן בזאת אמר כן על. כוס

 

  :ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה-ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִאם ט
 הנה, ראשונה בי שפוגע עם אותי ויניח הנכסים של הראשון הוא האחת המחנה אל אויב אם

 אחוש לא כי, להכותו אניחהו והכהו רק דבר לו אומר לא ולכן, בלבבו להמיתני לא כי אדע בזה

 בי ידו ישלח אם כי, לפלטה הנשאר המחנה והיה אך. דבר אשמת בי ינוכה ואולי הממון על

 וגם, ברכותיו שמעין הנכסים מחנה את הכותו אחרי בי גם ה' ישליטנו לא כי, נגדו פני אשים

 '.כו והיה וזהו בראשון כעסו הטלת אחר ממני ימנע אבא ייבח המיתני לבלתי הוא
 
 ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱא�ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא�ֵהי ָאִבי ִיְצָחק  י

  :ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ� ּוְלמֹוַלְדְּת� ְוֵאיִטיָבה ִעָּמ� 'ה
 יעקב אל ילך רק כן יעשה לא ואם. יעקב את ויעזוב האחת המחנה אל אויב אם הוא זה והנה

 שוין שנינו כי שיראה זכיות יש הנה לומר ',כו אבי אלוהי ואמרהחל  זאת חלוקה על, להמיתו

 הארץ דירת והן, ליעקב אינן אשר יותוזכ שתי לעשו ויש, ויצחק אברהם בני היותנו והוא בהם

 . בלקיחתן יתברך הוא הסכים שלא הוא אם הברכות וןוע זה זולת ויש, שנים כמה זה הוריו וכבוד

 אינם כי אבותי זכות לעשו אין הנה לומר' כו אברהם אבי אלוהי אמר הראשונה על כן על

 זרע לך יקרא ביצחק כי על) א לא נדרים( ל"רז מדרש והוא, לי רק אבות להיות חסיםיימת
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 בצאתו ליעקב באמור יתברך הוא כיוון אחשוב וזה. עשו ולא יעקב רק, יצחק כל ולא ביצחק

, אתננה לך' כו הארץ לך אומר שאני מה לומר', כו יצחק אלוהיו אביך אברהם אלוהי אנכי מהארץ

 אלוהי אנכי הלא כי, מזרעו עשו וגם, נאמר הארץ את אתן לזרעך הלא כי ותאמר תהרהר אל

 . כוונתי עליך אתן לזרעך לאברהם אמרתי ומאז, עשו אבי ולא אביך אברהם

 

 מאמר וזה. לאברהם כנאמר ליעקב רק לעשו אב יקרא לא יצחק גם כי, מנה מאתים בכלל והנה

 אומר אני אלי אמרת כאשר אברהם אבי אלוהי אתה מאשר לומר', כו אברהם אבי אלוהי יעקב

 . ויצחק אברהם אבותי אלוהי יחד כללם לא כן ועל, עשו אבי יקרא ולא יצחק אבי אלוהי גם כי

, וןולע לי נחשבו אלה ששתי יתכן לא, יעקב כן שאין מה שנה ד"ל הוריו וכבוד הארץ זכות ועל

 ולמולדתך ישראל ארץ היא לארצך שוב אלי האומר ה' כי, לי להטיב הבטחתני בשתיהן הלא כי

 . הבטחות בהן מבטיחני תייה איך ,לך חטאתי אלה בשתי ואילו .עמך ואטיבה הורי הם

 על כמתחיל והוא ,אלי האומר ה' אם כי' כו לארצך שוב אמרת ואתה אמר שלא במה כיוון עוד

 כן שאם תאשימני והלא, כך כל שהבטחתני אומר אני הנה לומר התנצלות לתת דרכו פי

 אלי תשת אל, אליו עצמי ומכניע מעשו ירא אני הבטחות כל שעל אמנה מקטני חלילה תחשיבני

 ירא אני םאלוהיה את כן ועל', כו לארצך שוב אלי האומר הוא הרחמים בעל ה' הלא כי חטאת

 .כזאת הסכנה בשעת עלי קטרגה פן הדין דתימ הוא

 ו"תי להתוות ה' שצוה', כו האנשים מצחות על ו"תי והתוית) א נה שבת( ל"ז מאמרם ענייןכ

 גזר עליהם שנהפך עד, למחות להם היה ואמרה הדין דתימ וקטרגה, הצדיקים במצחות תחיה

 יעקב עיניו פקח זה על כי למעלה שכתבנו מה והוא'. כו וממקודשי תחלו וממקדשי ונאמר, דין

 עמדי םאלוהי יהיה אם יעקב והשיב', כו עליו נצב ה' והנה באומרו הרחמים שם הבטיחו מאז

 לקיחת על תנגדני הדין דתימ פן מסתפק הנני אך הבטחתני רחמיך ברוב כי ה' ידעתי לומר' כו

 עצמו זה ועל .'כו עמדי ,הדין הוא ,םאלוהי יהיה אם אמר ולזה, לזה דומה או מאחי הברכות

 דתימ שהוא' כו אברהם אבי אלוהי וזהו, להם עמדה הדין דתימ גם לאבותי הנה, עתה אמר

 תתחזק ולא, הדין דתיממ יגורתי כן ועל' כו אלי האומר הוא, רחמים דתיהמ הוא ה' לי אך, הדין

 - הלא כי לי לעזור רחמים דתימ

 

 ַעְבֶּד� -ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת-ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל יא
  :ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות-ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת

 ראיתי לא כי אתי הן גנובות אולי הברכות דבר על הדין דתימ ביד תמחה שלא ראיימת אני ועוד

 בחירה בעל ולהיותו להרגני עלי יקום וןוע בלי פן אני ירא, שהסכמת הונח ואם, בדבר הסכמתך

 לא שמהראוי בחירה בעל היותו מפאת או בדין לו בייח שאהיה גם אמר זה ועל. בידו תעכב לא

 -  איפה זאת עשה תמנענו

 
  :ָּבִנים-ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל-ֶּפןָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו -ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי יב
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 בא א"כד, חלקו שנטלתי לו בייח אני כן על כי, אחי היות בבחינת בין הנהוג הפך נא הצילניו

 בין, אחיל חסיימת אם כי בדינו רשע שאינו כלומר אחי אומרו וזהו, ברכתך ויקח במרמה אחיך

 בראשית( ל"ז שאמרו כמו, נפשות שהורג עשו היותו בבחינת שהוא רק, בדין זוכה אינו אם
 . בחירה בעל להיותו תמנע נא אל, אנכי ףיעי כי על) טז סג רבה

 

 הטובות כל הבטחתיך למה כן שאם לבי שמתי ולא כלל אירא למה אלוהי נא תאמר ושמא

 מאשר כי ,אותו אנכי ירא כי על הוא מיצר שאני מה הלא, והברכות החסדים יודעי עם האלה

 כההוא וחרד ירא לבי חנם על לא כי, למעלה כאמור לו חטאתי פן חושש אני חתיתו עלי נפלה

 . את חטאה לו ואמרו מירתת דהוה

 והכני אויב פן ה' נא ראה, תמנעהו לא בחירה בעל ולהיותו רשע הוא אם השנית הבחינה ועל
 לא כזה דבר ועל ,הבנים על אםה מליקח חסת שאתה צפור מקן גרוע ואהיה בנים על אם

 .רבה חורבה מיניה דנפיק בחירתו פשיותובח תניחהו

 

 - הלא עצמך על רק הבטחתי לא הלא תאמר ושמא

  :ִיָּסֵפר ֵמֹרב-ַזְרֲע� ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא-ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ� ְוַׂשְמִּתי ֶאת יג
 את ושמתי אמרת הבנים על גם. כגופי שהיא זוגי בת ועל עלי רק זה ואין הטבה כפל שאמרת

 .הבטחותיך יקוימו שלא השם חילול שיש במקום זה ביד תניחם ואיך', כו

 

  :ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו-ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוִּיַּקח ִמן יד
 . צורך לבלי נאמר וגם. למטה ולא למעלה לא מתקשר בלתי יראה שם וילן אומרו הנה

  .בידו הבא מן אומרו עניין מה וגם
 

 וכן. פירש לא ולמה .ומרגליות טובות אבנים שהם) יא וישלח בובר תנחומא( ל"רז אמרו והנה

 . אחרים בפירושים דחקו

 תיקון יבקש עד שם ולן עמד כן ועל, יותר אז ראיונתי נרתע, בתפילה ה' ענהו שלא למה כי ויתכן

 לתקן מיהר ומיד ,ההוא בלילה שם וילן וזהו. יתקן עד עשו אל יותר מתקרב יהיה בל, מה

 זכותו יגן למען או הדבר ולנחץ. חששתו עיקר יתהיה הברכות על כי דינו בעל את סיילפ בדורון

 רועה היה אשר מקנהו חלק הוא בידו הבא מן רק, עדריו רועי עבדיו ביד אשר מהמקנה נתן לא

 .אתו ונמצא בידו הוא

 

 ארץ זמרת או תבואות מנחת שלח לא, הברכות יזכור בל עשו לבב יתחמץ לבל כי ,יאמר או

 מן רק, וןוע מזכרת ויהיה' כו הארץ ומשמני השמים מטל באים דברים הם כי, וכיוצא ומגדנות

 . בידו הבא מן וזהו כפיו מיגיע מידו לו הבא
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 על וגם, הבטחותיו אחר עשו תחת ויכנע יעקב שחש על כי, הוא נהפוך כי למעלה כתבנו והנה

. כעת ענהו לא כן על, םאלוהי מחנה פניו להקביל ושלח, להילתפ, מלאכים לשלוח הקדימו

 . ד"בס אויב כאשר הגבירו שרו על גם כי הראהו כן ואחרי

 

  :ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים טו
 ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְׁשלִׁשים ָּפרֹות ַאְרָּבִעים ּוָפִרים ֲעָׂשָרה  טז

  :ֲאֹתֹנת ֶעְׂשִרים ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה
 ֲעָבָדיו ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו -ַוִּיֵּתן ְּבַיד יז

  :ֲעָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר-ַוּיֹאֶמר ֶאל
 ההולכת במנחה עזאזל שעיר מעין עשה מעתה כן על, עשו ביד ליפול בניו עתידים כי שידע למה

 וחור ינתן שרימז 'כו עדר בין תשימו וחוור על) יג עה שם( ל"ז שאמרו כמו, העתיד ורמז לפניו

 רבה שמותב ל"ז מאמרם דרך על נאמר זה דרך ועל. אדום ביד הבאים לבניו לצרה צרה בין
 הצאן על דוד שחמל ועל, עמו את לרעות לו בחר מהעדר טלה על משה שחמל על כי) ב ב(

 . נתרפא העכברים על שריחם ידי על רבי וכן, ישראל למלך הקימו מרעיתם באופן

 

 לומר לנו ואפשר. צורך לבלי יראה הפשט לפי האלה םייח הבעלי פרטי כל מספר הודעת והנה

 אלו עדרים ה' כי) שם רבה בראשית( ל"רז שלמדונו מה פי על מספר ינוישענ אחר מספר רמז

 בל לצרה צרה בין ריווח ה' שישים עדר ובין עדר בין תשימו וחוור נאמר ושעליהן, לצרות רמז

. הקטרוג למעט שרו והוא עזאזל כשעיר שהיה לעשו זה שוחד ידי על הוא ואפשר. תכופות יהיו

 פעמים ה' הנה כי ואחשבה. האלה לעדרים הנמשלות הצרות המה מה ביארו לא ל"רז והנה

 , ישראל על אדום ידי שליחות מצינו

 . כבוד לענני חוץ הנחשלים כל ויזנב ברפידים עמלק אובב .א

) יא יט רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו הנגב יושב' כו הכנעני וישמע שנאמר אהרן בסילוק .ב

 . שבי מישראל וישבו םייכנענ בדמות שבאו הנגב בארץ יושב עמלק

 '. כו להשמיד מעמלק שבא המן שבקש אחשורוש בימי .ג

 . שני בית בחורבן .ד

 .קיסר נוסייאדר ביתר בכרך .ה

 

  :ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים טו
 כי שליטה לו ניתן, מהנה אחד בכל אשר הדור הכנת ולפי. בוכיה יעקב עין יתהיה אלה כל ועל

 מה עזות בצד העזים כעדר ישראל אז שהיו הראשונה הפעם על כי והוא, לגמרי לעכב יכול לא

 .א. מינים שני אז תהיהי עמלק שליטת כי והוא ,מאתים עזים אמר, מהתורה ידיהם רפו כי
 . פולטן הענן שהיה אותם

 . לענן חוץ כן גם שהיו רב מהערב .ב
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, ד"ל הכולל עם מאתים עזים עולה קטן במספר כי, והוא ,מאתים עזים אמר האחד הסוג ועל

 . ד"ל קטן במספר עולה הנחשלים כל בפרשת האמור אחריך הנחשלים כל והוא

 .קטן במספר עשרים עולה רב הערב כי, עשרים ותישים אמר רב הערב בני ועל

 ישב עולה וכך ב"ל אלו תיבות שתי שעולים מאתים רחלים אמר שפחה ששבה ערד מלך ועל

 .הכולל עם שבי ממנו

 

 ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְׁשלִׁשים ָּפרֹות ַאְרָּבִעים ּוָפִרים ֲעָׂשָרה  טז
   :ֲאֹתֹנת ֶעְׂשִרים ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה

ֵתֵל� ּוְלִמי ֵאֶּלה  ַאָּתה ְוָאָנה-ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר ִּכי ִיְפָגְׁש� ֵעָׂשו ָאִחי ּוְׁשֵאְל� ֵלאֹמר ְלִמי-ַוְיַצו ֶאת יח
  :ְלָפֶני�

  :הּוא ַאֲחֵרינּו-ְוָאַמְרָּת ְלַעְבְּד� ְלַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ְוִהֵּנה ַגם יט
ַהֶּזה  ַהֹהְלִכים ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאֹמר ַּכָּדָבר-ָּכל-ַהְּׁשִליִׁשי ַּגם ֶאת-ַהֵּׁשִני ַּגם ֶאת-ַוְיַצו ַּגם ֶאת כ

  :ֵעָׂשו ְּבֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו-ְּתַדְּברּון ֶאל
-ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי-ַוֲאַמְרֶּתם ַּגם ִהֵּנה ַעְבְּד� ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו ִּכי כא

  :ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני
 

  :לב לשית ראוי
 '. כו אתה למי להיתח הוא ישאל עד לעשו לדבר והויצ לא למה
 . מיותר הוא לאמר אומרו וגם

 . אלו שאלות שלש הנה מה וגם

 . לעשו לאדוניו לומר לו היה וגם

  .אחרינו הוא גם והנה אומרו צורך מה ועוד
 יפגשך כי מעבדיו אחד כל את ויצו לומר כאחת אותם כלל לא למה 'כו השני את ויצו אומרו ועוד

 '. כו

 . מיותר הוא לאמר אומרו כי ,לאמר העדרים אחרי באומרו ועוד

 אמר כי' כו עבדך הנה גםו יאמר די היה 'כו ואמרתם אומרו אחר כי ',כו ואמרתם אומרו ועוד

 אחד לכל' וכו אכפרה אמר כי הטעם ויאמר .אחרינו הוא גם אחד לכל שיאמר ולא', כו אכפרה

 .מיותר הוא גם מלת וכן. באחרונה לםולכ ולא

 

ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵל� ּוְלִמי ֵאֶּלה -ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר ִּכי ִיְפָגְׁש� ֵעָׂשו ָאִחי ּוְׁשֵאְל� ֵלאֹמר ְלִמי-ַוְיַצו ֶאת יח
  :ְלָפֶני�
 אתה למי המקבל האיש ישאלוהו שאם, וגדול לשר מנחה מאדוניו המוליך איש עבד דרך והנה
 ישאלוהו לא אם אך. פלוני לאדוניו דורון ומשלח פלוני לאדוני עבד אני ולומר לענות ,אלה ולמי

 יעקב חפץ להיות ולכן. זה דורון לך משלח פלוני עבדך יאמר לדבר יתחיל הוא אם כי דבר
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 לדבר שלא לראשון והיצ, לעשו כעבד רק בשררה מתנהג בלתי היה בביתו גם כי לעשו להראות

 לעבדך אם כי, יעקב לאדוני עבד יענה שלא יראה למען ,אתה למי עשו וישאלהו יפגשהו עד
 המדבר כמשפט, עשו בפני אדוני יקראהו לא, אדוניו עם יעקב עבד אל בנוגע שאפילו ,ליעקב

 בייח כן שעל) א נו שבת( ל"ז מאמרם דרך על, המלך זולת אל אדון בשם יכנה שלא המלך לפני

 יפגשך כי לאמר אומרו וזהו. המלך בפני יואב את אדוני שקרא למלך ראשו את החתי אוריה
 .מקודם ולא וישאלהו יפגשהו כאשר לאמר שציוהו' כו

 

 .לעשו לאדוני יענה אתה למי באומרו אם לדעת יחפוץ כי והוא ',כו אתה למי שישאל, ואמר
 ואנה וזהו, לו היא מנחה ולא אביו יצחק לבית נכסיו לשלוח מקדים הוא אם לדעת ירצה וגם

 כל כי שלי שהכל אחר לי אלה מה הלא, לי הוא שאם כלומר ,אלה ולמי דורון הוא ואם .תלך

 עצמו מחזיק הבלתי איש דרך כי, לפניו ולא לפניך הוא הדורון למה וגם. אתו הוא גנוב עושרו

 לפניך אלה למה כן ואם, עבדו ביד ולא מביאו בידו שהוא, ממנו לגדול דורון ונותן וגדול לשר

 .לפניו ולא

 

  :הּוא ַאֲחֵרינּו-ְלַעְבְּד� ְלַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ְוִהֵּנה ַגם ְוָאַמְרּתָ  יט
 משלח אם נסתפקת ואשר .ליעקב לעבדך ,אתה למי שאמרת מה ,ואמרת תענה אז כן על

 הוא אצלו נשאר כל גם עבדי הוא אם תאמר ולא .שלוחה היא מנחה הלא, הוא דורון או לביתו

 גם הלא כי הוא כן הנה כי, ברכתי שלקח הוא לי לו אשר כל כי אונא מגמלא משלח ואיך שלי

 ותמחול לך נתן מידך כי תקפיד לא בך שבטוח אלא ,לעשו לאדוני וזהו, אני שלך עבדו שאני אני

 כי, תחוש אל, לפניו המנחה מביא עצמו יעקב ראוי שהיה כלומר לפניך אומרך ועל. השאר

, הראשון זולת כעת נזכר לא כי אחרי אמר ולא אחרינו אל לב בשום והוא .אחרינו הוא גם והנה

 מביאי את הגם שמרבה, הוא גם והנה אך, עדרו אחר בא היה זה עדר רק היה לא אם אמר אך

 .המביאים כל של אחרינו הואו, המדבר כראשון מנחה

 

ַהֹהְלִכים ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאֹמר ַּכָּדָבר ַהֶּזה -ָּכל-ֶאתַהְּׁשִליִׁשי ַּגם -ַהֵּׁשִני ַּגם ֶאת-ַוְיַצו ַּגם ֶאת כ
  :ֵעָׂשו ְּבֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו-ְּתַדְּברּון ֶאל

 מצוות נראה היה עשו ישאלהו עד מדבר היה לא עדר כל אחר מהבאים אחד כל עם והנה

 הם גם לאמר' וכו השני את גם ויצו כן על. יעקב לב כן ולא אותו להחניף מלומדה אנשים

 .ישאל טרם אותו במוצאכם מיד עשו אל תדברון הזה כדבר רק שאלתו אחר לא אך כראשון

 

-ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי-ַוֲאַמְרֶּתם ַּגם ִהֵּנה ַעְבְּד� ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו ִּכי כא
  :ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני

 הנה, במנחתו הוא בא שלא מה על הלא בלבו עשו יאמר כי והוא 'כו גם ואמרתם ואמר וחזר

 הנה אך, לאחרון סמוך שהיה נראה והיה המנחה מביאי כל אחר בא שהוא אלי אמר הראשון
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 עבדיו עם שמשלח שררה דרך רק זה ואין, איננו יעקב עדייןו העדרים אחרי ההולכים כל עברו

 כן על. לו אשר כל להעביר הלילה שם נשאר כי רחוק ועודנו, מנחתו עם ליכנע בא ובלתי

 גם, עבדים אם כי שררה בעלי בלתי אנחנו כאשר, לומר', וכו הנה גם לכםוכ בהגיע ואמרתם
, אחרונים היותנו עם ולא עדיין אחרינו שהוא ומה. משתרר בלתי כמונו כלומר יעקב עבדך הנה

 עשו שיבין רצה ולא. מיותר הוא כן לא שאם גם אומרו שבייתי ובזה'. וכו אולי אמר כי הוא הלא

 כל ואחר לו לאט הדבר יבין כי, מיד אפו יחרה פן רחוק היה האחרון מהעדר שגם להימתח

 .באחרונה יקבל הפיוס

 

  :ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה-ָּפָניו ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה-ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל כב
ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעֹבר ֵאת -ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת-ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ֶאת ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא כג

  :ַמֲעַבר ַיֹּבק
  :לֹו-ֲאֶׁשר-ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת-ַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת כד
  :ַחרַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּׁשָ  כה
  :ֶיֶר� ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו-ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף-ַוַּיְרא ִּכי לֹא ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף כו
  :ֵּבַרְכָּתִני-ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲח� ִּכי ִאם כז
  :ַיֲעֹקב ְּׁשֶמ� ַוּיֹאֶמר-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה כח
  :ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ֱא�ִהים ְוִעם-ָׂשִריָת ִעם-ִיְׂשָרֵאל ִּכי-ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ� ִּכי ִאם כט

  :ָּנא ְׁשֶמ� ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר� ֹאתֹו ָׁשם-ַוִּיְׁשַאל ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ל
 

  :יקשה הנה
 . סופו עם מתקשר בלתי הפסוק ראש .א

 . במחנהו לא אם ילין ואנה במחנה לן כי מודיענו מה. ב

 . הבקר בטרם לו אשר כל את ולהעביר בלילה לקום הלז הנחיצות מה. ג

 . לבדו שיותר ידוע הכל עבר אם ,לבדו יעקב ויותר אומרו. ד

 . יעקב ירך כף ותקע שמרוהו לא ואיך םאלוהי מחנה כל ואיה עמו איש נאבק איך. ה
 . יריכו כף הוקע איך יוכל לא אם ,לו יכול לא כי וירא באומרו. ו

 לא לו אמר הרי הברכות קיום אם, חפץ היה ברכה איזו, ברכתני אם כי אשלחך לא אומרו. ז
. ברכו הרי כן ואם', וכו בעקבה הברכות לקיחת תהיהי שלא ל"רז שאמרו 'וכו עוד יאמר יעקב

  .שמך מה ואמר שחזר עד שלחו לא ולמה
 היא ואם, נאמר כבר הנה הראשונה הברכה הוא שאם שם אותו ויברך כך אחר אומרו. ח

 . נתפרשה לא למה אחרת

 . מיותר הוא שם אומרו וגם

 . לשמו יעקב שאל זה למה. ט

 .שמו ישאל שלא מה אל טעם נתן ולא לשמי תשאל זה למה לו שהשיב .י
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 םאלוהי מחנה בו פגעו, אתו אשר לארץ חוץ מלאכי הלכו טרם כי למעלה כתבנו הנה אמנם

 משם נסעו המלאכים שליחות אחר והנה. המחנות שתי שם על מחנים ההוא למקום וקרא

 עמו ליכנס פניו להקביל שקדמו ישראל ארץ מחנה הם םאלוהי מחנה ונשארו לארץ חוץ מחנה

 . ישראל לארץ קויב מעבר

 

  :ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה-ָּפָניו ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה-ַהִּמְנָחה ַעלַוַּתֲעֹבר  כב
 הסיוע מן רק טבעיות מהכנות עיקר עשות לבלתי הצדיקים דרך הנה כי והוא .העניין אל אוונב

 ותעבורש פי על שאף אמר, שעמו םאלוהי מחנה הוא אלוהי סיוע ליעקב היה והנה. אלוהיה
 םאלוהי מחנה הוא הידוע במחנה ההוא בלילה לן והוא אם כי, בזה בטח לא פניו על המנחה

 ארץ מחנה הלא לבו אל נתן שם עומד ועודנו. מיראתו לפניו שהיה המחנה תוך, למעלה הנזכר

, ישראל לארץ בנחל שאעבור הבקר עד ימתינו לא לארץ בחוץ פה אתעכב אם ואולי זה ישראל

 גם ומה, ישראל ארץ מלאכי והם לארץ בחוץ יתעכבו שלמעני ראוי אין יתעכבו לכבודי ואם

 . בעולם טומאה השראת זמן בלילה

 

 – כן על

 ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא  כג
  :ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק-ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת-ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ֶאת

  :לֹו-ֲאֶׁשר-ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת-ֶאתַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם  כד
 כי אתם םאלוהי מחנה גם עבר, לו אשר כל את העביר וגם קויב מעבר הוא עבר כאשר והנה

  – אז, קטנים פכים על הוא חזר וכאשר. כיוון לכך

 

  :ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר כה
 .עמו איש ויאבק אז, הוא גם םאלוהי מחנה בלי לבדו יעקב ויותר
 עז רבה בראשית( עשו של שרו סמאל או), ז בובר תנחומא( היה מיכאל אם ל"רז חלקו והנה

 יעקב נצטער אשר אחר כי ענייןוה. עשו של שרו שהיה הכתובים המשך פי על והנכון). ועוד, ב

 הוא גדול כי לו להראות הוא ברוך הקדוש רצה אז, לעשו יכנע מבלי יתברך בו בטח שלא על

 צבא על ה' יפקוד א"כד השר את למעלה ה' שפוקד זולתו עם כאשר לו יעשה ולא, יתברך לפניו

 שרו את גם אם כי, ה' בעיני הטוב ביד תחתיו אשר העם את מוסר כך ואחר ,במרום המרום

 וזהו. עשו את כן אחרי שכן ומכל, םאלוהי ממחנה אחד שום בלי תכניעהו שאתה בידך אתן

 אלוהים עם שרית כי לו שאמר וזה, שרו הוא שעמו האיש ,אבק נתמלא מי עמו איש ויאבק
 מלכי ואת כך ואחר ,במרום המרום צבא את פוקד עצמו שהוא יתברך דרכו הנה, לומר ',וכו

 שעם שכן ומכל, באדמה, השר הוא אלוהים עם שרית כי אתה םאלוהי תחת אך', וכו האדמה

 .יכולת כבר כאילו עבר לשון ותוכל, שתחתיו אנשים
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  :ֶיֶר� ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו-ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף-ַוַּיְרא ִּכי לֹא ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף כו
 עצמות בכל הפוגמים עבירות יש כי והוא. עצמו בכל לשלוט בו לפגוע בא עשו של שרו הנה

 וכבוד עזב אשר ישראל ארץ דבר על לו יוכל חשב והנה. מאבריו אחד אל פרטיות ויש, האדם

 אז. עצמו כל את הוא לו יכול לא כי וירא. כלו האדם הכוללים מדברים וכיוצא שנים כמה הוריו

 יוצאי א"כד הירך אל חסותייהמת אחיות שתי בדבר רק מצא ולא ופשפש. פרטי דבר לו בקש

 .לנוח הפגם מקום מצא כי' וכו ויגע ואז, בטן פרי על יריכו

 כי לומר עמו בהאבקו אמר לזה, יריכו נקעה והלא םאלוהי עם שרה איך לומר מקום היה והנה

 מתמלא האיש עודנו כי ,עמו בהאבקו היה עדיין כי, הרודף אל הנס נהפך לא יריכו שנקעה גם

 . מיעקב אבק

 .ענייןה נתהפך ולא מידו האיש עדיין ונאחז נאבק בהיותו דרכנו פי על או

 
  :ֵּבַרְכָּתִני-ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲח� ִּכי ִאם כז

 תהיה לא וכעת חיצונים שליטת ועברה השחר עלה כי שלחני אמר, עשו של שרו להיותו

 השחר עלה כי אומר והיה קדוש מלאך היה אם מסתפק היה יעקב והנה. לי שתוכל תפארתך

 לא אמר כך ובין כך ובין. שליטתו עברה אז כי על והיה עשו שר או, שירה אומרו עת שהגיע
 שיודה דינו בעל שהוא עשו שר הוא אם, אביו ברכות לו םיישיק שהוא ברכתני אם כי אשלחך

 גם הוא קדוש מלאך ואם. הוא שעבר מה קיום על כי תברכני אמר ולא ברכתני אומרו וזהו, לו

 .תעזרנו ברכתו

 

  :ְּׁשֶמ� ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה כח
  :ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ֱא�ִהים ְוִעם-ָׂשִריָת ִעם-ִיְׂשָרֵאל ִּכי-ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ� ִּכי ִאם כט

 יעקב לא וזהו, יברכנו יתברך שהוא בישרו רק, לו ולהודות לברכו רצה לא, היה סמאל כי ולהיות
 אנשים עם שכן כל השר עם יכולת, שביארנו כמו 'כו אלוהים עם שרית כי' וכו עוד יאמר

 .שתחתיו

 

  :ָּנא ְׁשֶמ� ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר� ֹאתֹו ָׁשם-ַוִּיְׁשַאל ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ל
, סמאל היותו לצד נוטה היה אצלו ספק שהיה מה כי אזנו פתחה אז, דבריו את יעקב כשמוע אז

 להתחזק לכן. שתחתיו לאנשים יוכל השר על שיכול אחר כי שמורה ',כו שרית כי אליו באמור

 ופחד רגז בשומעו והוא. סמאל או מיכאל יאמר אם לראות שמך נא הגידה לו אמר בדבר

 ,לשמי תשאל זה למה ואמר ענה זה מדבר מדאגה לכן. ישברנו שברון משנה פן שמו מלהגיד
 כה שעד מה ,שם אותו ויברך וזהו מודה הנני הברכות הודאתי על הוא חפציך כל הלא כלומר

 .אל בבית ה' שיברכו מה שבישרו רק כן עשה לא
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  :ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי-ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָּפִנים ֶאל-ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ִּכי לא
  :ְיֵרכֹו-ְּפנּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל-לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת-ַוִּיְזַרח לב
ַּכף ַהָּיֵר� ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָנַגע -ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-יֹאְכלּו ְבֵני-ֵּכן לֹא-ַעל לג

 :ֶיֶר� ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה-ְּבַכף
 

  :לב לשים ראוי
 . זה שם של טיבו מה. א

 . קריאתו התורה תודיענו ולמה

 כי ואמר התמיהין מן היה אחד מראות איך, תמה ולא קדש שרפי מחנות שני שראה מי. ב

 . נפשי ותנצל', כו ראיתי

 . זרח לבדו לו האם ,השמש לו ויזרח אומרו. ג

 . יעקב לו קרא כאשר פניאל את אמר ולא פנואל את עבר כאשר אומרו ועוד

 לא כן על 'כו ותקע יריכו בכף ויגע אומרו אחרי ליכתב ראוי היה 'כו יאכלו לא כן על אומרו. ד
 . אחר מקום אל שנסע סיפור אחר ולא ',כו יאכלו

 .הנשה בגיד יעקב ירך נקעה כי לומר לו והיה, הפגם ולא 'כו נגע כי מזכיר למה. ה
 

  :ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי-ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָּפִנים ֶאל-ְּפִניֵאל ִּכיַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום  .לא
, אותו יםוהמלו המלאכים הפך והרוגז הדין תוקף הוא, היה עשו של שרו כי הכירו אחר אמנם

 םאלוהי מלאכי של מחנים בו שהיו הזה המקום אם כי זה אין ואמר. יתברך לו תודות שילם אז

 זועם ואל) ז תהלים( פסוק על האמת חכמי מאמר בהזכיר והוא. פניאל אותו וקרא, לי עוזר

 . רוגז תפעול בל םאלוהי דתימ את זועם החסד הוא אל דתימ כי, יום בכל

 נגד נזעם כי, אל היו שלי פנים כאילו נעשה המקום בזכות הנה, יעקב אמר יתכן זה דרך ועל

 היו לא כי ,פנים אל פנים זה אלוהים ראיתי הנה כי, עשו של שרו רוגז כח זהו, םאלוהי פני

 .נפשי ותנצל ופניו פני רק זולתנו אדם פני ולא םאלוהי ממחנה מלאך שום של חדשות פנים עמי
 

   :ְיֵרכֹו-ְּפנּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל-לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת-ַוִּיְזַרח לב
 בפסוק) ב ד זרה עבודה( ל"רז שאמרו מה והוא ,השמש לו ויזרח הנה כי, נרפא מיד כי ועוד

 בא יום הנה כי, הרשעים את שבוער השמש כי', כו ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה

 ואמר שסמך וזהו, הצדיקים את ירפא מנרתקה חמה שהיא' כו אותם וליהט' כו כתנור בוער

 ה' ירא שהיה לבדו לו כי השמש לו ויזרח פה יאמר וזה'. כו צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה

 כדי יריכו על צולע והוא כי על הוא הלא הוצרך ולמה, ומרפא צדקה שמש הידוע השמש יזרח

 .לרפאותו
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 כי, הוא כן לא כי תורה אמרה כן על, המקום איכות אל פניו אור תנותוובענו יעקב שיחס ועל

 רפואתו גם הגורם היה המקום אותו ואילו, פנואל את עבר כאשר לרפאותו השמש לו ויזרח הלא

 ועל. ישראל אלוהי אל בהן שורה עצמן מצד יעקב שפני אם כי זה אין אך, שם תהיה היא ראוי

 תואר בהם שהיה, הגורמים הם בלבד יעקב של פניו כי לומר פנואל עתה קראו זה להורות כן

 .חלילה חסרונו ימלא שהמקום ולא, למעלה כמדובר הרוגז כח את לזעום אל יחס

 

 ַּכף ַהָּיֵר� ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה -ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-יֹאְכלּו ְבֵני-ֵּכן לֹא-ַעל לג
  :ֶיֶר� ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה-ִּכי ָנַגע ְּבַכף

 אמר לזה ,הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא למה לו ורפא שב שמיד כן אם תאמר ושמא

 נרפאה לא הירך נרפאה אם כי, כך אחר שנמשך מה על ולא 'כו נגע כי על' כו יאכלו לא כן על

 .הנשה בגיד שליטתו כותייש

 

 מה כן על, הירך נרפא' כו ויזרחש כיון אמר לזה, הירך כל את יאכלו לא נאמר בל ,ןויכו עוד

 אחיזה כי יורה. ההוא באבר לנגוע הושלט כי 'כו נגע כי שהוא הנשה גיד את הוא יאכלו שלא

 .שנגע במה ודי מצא מה

 

 הראשונה כי הלחנות ובני השנית בני יאכלוהו לא, אחיות שתי נושאו על היה הפגם אם יאמר או

 בכף נגע כי דבר על הנשה גיד את לםוכ ישראל בני יאכלו לא כן על אמר לזה. תהיהי בהיתר
 .רושם מקבלים יריכו יוצאי כל, ביעקב מה הפגם היות ובבחינת, יעקב ירך

 

  גל פרק
 ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש  א

  :ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות-ֵלָאה ְוַעל-ַהְיָלִדים ַעל-ַוַּיַחץ ֶאת
 ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה -ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת-ַוָּיֶׂשם ֶאת ב

   :יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים-ָרֵחל ְוֶאת-ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאתֵלָאה -ְוֶאת
 

  :לב לשים ראוי
 עם השפחות את לשום להימתח לו והיה ',כו וישם כך ואחר אמותם אצל ילדים כל שם למה

 '. כו לאה את כך ואחר ראשונה ילדיהן

 .ורחל ביוסף רק אחרונים ולא םיישנ וילדיה בלאה לומר לו היה וגם

 

  :דברים שני לעשות לבו אל נתן אך

 יכמרו למען, ילדיהן עם ושפחות, יוסף עם ורחל, ילדיה וגם לאה, אמם אצל בנים כל לשום .א

 . צפור קן על יתברך הוא חס מאשר הפך בנים על אם יהיה ויכם אויב אם כי, יתברך רחמיו
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, וילדיה לאה את כך ואחר, ראשונה עשו בהם שיפגע ראשונה וילדיהן השפחות את לשים .ב

 את כך ואחר ראשונה וילדיהן השפחות ישים להימתח אם והנה וירא. ויוסף רחל את ובאחרונה

 שנותנם ובניהם השפחות יקפידו הנה, אחרונים ורחל יוסף את כך ואחר אחריהם וילדיה לאה

 . וילדיה מלאה יותר עשו מלפני ורחל יוסף את שמרחק תקפיד ולאה, המלחמה פני מול אל

 כי השפחות יראו למען, ילדיה אצל אם כל שם ,מושבם מקום אל השקפה מבלי ,ראשונה כן על

 פני אל ונותנם בהם שגעל יהרהרו לא ובזה, בניה על אם על יתברך רחמיו שיכמרו חס בהן גם

 כן גם כי יחשבו לא כי, ראשונה ילדיהם עם אותם שם היה להימתח אם כן שאין מה, המלחמה

 .בנים על אם היותם אל כיוון

 אותם וישם מהםהחל  ,אתן ילדיהן באחרונה בשומו בהן עסוק להיותו כי לחשוב להן קרוב וגם

 כאשר להימתח כן על, באחותה ותקנא לאה תקפיד ולבל .וילדיה לאה את כך ואחר, ראשונה

 אם לרמוז עליה חס כי להורות, רחל ועל לאה על כאומרו מלאההחל  אמם אצל ילדים כל שם

 ואת ראשונה אותן לשום בהןהחל  בהן עסוק ועודנו בשפחות םייוס. לרחל קודם בה בנים על
 נראים שהיו באופן מעט שהם רק אחרונים ויוסף רחל את מיד שם לא כי .אחרונים' וכו לאה

 נאמר כן ועל, אחרונים ויוסף רחל את שם יד כלאחר ההפסק אחר כך ואחר. אחרונים כעת

 קנאת לפניהם עבר שהוא במה כן גם הקנאות כל תקן כך ואחר. הכתות בשתי אחרונים

 משמירתו רחוקים ויוסף רחל ונמצאת, לראשה שומר והוא יעקב אחורי שהיו וילדיהן השפחות

 .הלז מהעבר במחנה להכות לגשת עשו מאת איש נשמט היה אם, מלאה

 

  :ָאִחיו-ִּגְׁשּתֹו ַעד-ְּפָעִמים ַעדְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע  ג
  :לעשו היו בחינות שתי הנה כי יאמר הפשט דרך על

 . עשו שהוא במה מהותו מצד .א

 . טוביות צד בו שיהיה אחיו שהוא במה .ב

 כמפורש אחיו עשו אל כאומרו אחיו או עשו בבחינת מתנהג היה אם מסתפק היה להיבתח והנה

 בחינת חמת מרורות למתק אחיו עד גשתו עד פעמים שבע ארצה וישתחו יאמר ובזה. למעלה

 .אחיו הקרא גדר עד עשו היותו

 

  :ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו-ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיֹּפל ַעל ד
 שבהגיעו אלא, להמיתו לקראתו עשו היותו בבחינת לקראתו עשו וירץ הנה כי, לו והוש ולא

 .ממנו נצליה האמין שלא וזה, בו לשלוט יכול שלא על זה ויבכו, וישקהו זכותו הגין אליו

 

 כי אמרו) קעא דף א חלק זהר( מדרשוב, עשו כך ואחר אחיו להיבתח אומרו קימדו יהיה ובזה

 א"כד השכינה שהיא לפניהם עבר והוא אומר ופירשו, יתברך אליו אם כי הוהשתחו לאחיו לא

 . ההדסים בין עומד והוא, בזיקים אסור והוא
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 אחיו עשו את וירא לומר לו שהיה, עשו שבא יזכיר טרם 'כו גשתו עד אומרו יתכן זה ולפי

 . להיתח רחוק שהיה נאמר שלא מי אל גשתו עד יצדק לא אך, אליו גשתו עד' כו ארצה וישתחו

  .אחיו עד גשתו עד פעמים שני עד מלת אומרו וגם
 . למי הזכיר בבלתי וישתחו אומרו יצדק לא וגם

 הנזכרת השכינה עד גשתו עד פעמים שבע וישתחו, לפניו עבר שכינה שהוא והוא כי הוא אך

 .אחיו עד כך ואחר ,והוא במלת
 

 ֵאֶּלה ָּל� -ַהְיָלִדים ַוּיֹאֶמר ִמי-ַהָּנִׁשים ְוֶאת-ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-ַוִּיָּׂשא ֶאת ה
  :ַעְבֶּד�-ָחַנן ֱא�ִהים ֶאת-ֲאֶׁשרַוּיֹאַמר ַהְיָלִדים 

 '. כו חנן אשר לומר לו והיה מיותר יראה הילדים יעקב אומרו הנה

 ואמר השיב לכן, לאשה לו וימהרנה גדולה בתו מהן אחת אולי בנשים עיניו נתן עשו הנה אך

 ואינן הן נשי כי חנן מאשר אינן רואה אתה אשר הנשים את כלומר ',כו חנן אשר הם הילדים

 .בנותי

 

 עליהם כי כלומר הילדים קול בהרמת לו שאמר יהיה הילדים שבמלת טעם אל לב נשים ואם

 .עבדך את ה' חנן אשר הם, בכך נחשדת לא כי עיניך נשאת הנשים על ולא שואל אתה ודאי
 הדבר יעקב שמרחיק בראותו ויבוש, יחמדם שלא לו ברור כאילו קול הרמת בתנועת והוא

 .לו חלילה כי הנשים על שאל שהוא מלחשוב

 

 שקנה מה כל כי בעיניו חן אולמצ הוא לו אשר שכל והוא, בת ליעקב יהיה אפילו כי ,לו רמז וגם

 כלומר ,עבדך את ה' חנן אשר הם כי הילדים כן לא, עשו כשל יחשבו הנכסים כי רבו קנה עבד

 הילדים מלת שעל בטעם כיוון אפשר זה וגם. ה' מאת אלי חנונים הם עבדך היותי שעם

 אשר הם כי הנכסים מסוג אינן כלומר הילדים באומרו קול כמרים שכיוון מה רמזה שהתורה
 '.כו חנן

 

ָ ו    :ַוִּתַּגְׁשןָ ַהְּׁשָפחֹות ֵהָּנה ְוַיְלֵדיֶהן ַוִּתְׁשַּתֲחֶוין
  :ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל-ַוִּתַּגׁש ַּגם ז
 

 . בלבד השפחות על יורה ותשתחוין ולא וישתחו לומר לו היה

 . מיותרת הנה מלת וגם

 . וילדיה לאה ויגשו לומר לו היה ובלאה

  .ורחל יוסף באומרו מיוסף עיקר עושה ברחל למה אמם אגב טפלים היותם על הוא ואם
 . וילדיה רחל לומר לו שהיה ועוד

 . בלאה ולא ויוסף ברחל ואחר אומרו וגם
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 .נגש ולא ורחל יוסף נגשו לומר לו היה וגם
 

 נעשה הוא אם וחומר קל נשאו ,עבדך את ה' חנן אומר יעקב את השפחות כשמוע כי ואפשר

 והנה. הבנים לב כן לא אך. לו להשתחוות הסכימו כן על, העבד שפחות אנו שכן כל לעשו עבד

 לפני עד ממקומן לבדהן השפחות ותגשנה, מאמותן לפניו משוכים אמותן לפני היו ילדיהן

 הקדימה ועל, במקומם אחריהן וילדיהן לפניו ראשונה הנה היות עד וילדיהן הנה וזהו, ילדיהן

 .אחריהן נגררות וילדיהן עיקר היו הן כי, ויןוותשתח באומרו אליהן ויהוההשתח חסיימ הזאת

 

  :ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִּיְׁשַּתֲחוּוֵלָאה ִויָלֶדיָה -ַוִּתַּגׁש ַּגם ז
, לפניה שהיו ילדיה מקום עד ממקומה כהן לאה גם ותגש כי הוא להן שדמתה מה לאה אמנם

 שהיו ויוסף רחל אך .וישתחוו אמר אתןוהשו ועל. השפחות כמו לפניהם עצמה שתה לא אך

 שאמרו מה הוא להיתח יוסף והזכיר '.כו נגש ואחר וזהו להתקרב הוצרכו פנימה מעשו רחוקים

 יסתכל בל אמו בפני יוסף עצמו ששם, עין עלי פורת בן פסוק על) יג עח רבה בראשית( ל"ז

 בהיותו בו ונסתרה אמו לפני עד נגש לבדו הוא כי ורחל יוסף יאמר כן ועל, אמו ביופי עשו

 .ניראת אינה שבשחיה, יחד והשתחוו, מעומד

 

  :ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני-ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי ַוּיֹאֶמר ִלְמצֹא-ַוּיֹאֶמר ִמי ְל� ָּכל ח
 . מיותר לך אומרו הנה

, לך להיות הם מי כלומר לך מי יאמר אך. לו הגידו המנחה מוליכי הלא שאלה זו מה שנית

 לומר ',כו חן למצא לו והשיב. הזה בעולם פה לך מה כן לא שאם לך זה הוא מברכתי כי כלומר

 למצא לאדוניו מנחה משלו מפריש לרבו הוא לו אשר שכל שגם עבד דרך וכאשר, אתה אדוני
 בראשית י"רשב הובא - יא וישלח, ישן, תנחומא( ל"רז אמרו וכן '.כו חן למצא וזהו, בעיניו חן

 לי כריתי אשר בקברי שנאמר המכפלה שבמערת חלקו על לו נתן הכל את כך שאחר) ה נ

 . לו ונתן מממונו כרי שעשה

 

 בו מכים והיו' כו וחנית חרב ןייז בעלי בדמות בעשו פגשו המלאכים מחנה כי ל"רז אמרו והנה

 ויאמר שב, הכוהו לומר זה אל זה מוסיפין היו ואז, אברהם בן אני כי הניחוני אומר והיה הכאות

 לך מי שאל זה ושעל, הניחוהו אז אני ליעקב אח אמר, רבה מכה להכותו ויוסיפו אני ליצחק בן
 הגדולות במכות חן מוצא איך כי יקשה והלא .חן אולמצ יעקב והשיב פגשתי אשר המחנה כל

 כי באומרך שיניחוך במה חן אמצא למען רק להכותך כוונתם עיקר תהיהי לא יאמר אך. ההם

 .אתה אחי

 

  :ָל�-ֲאֶׁשר ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי ְל�-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ט
 ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי -ָנא ִאם-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַאל י
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  :ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני� ִּכְרֹאת ְּפֵני ֱא�ִהים ַוִּתְרֵצִני-ִּכי ַעל
  :ּבֹו ַוִּיָּקח-ֹכל ַוִּיְפַצר-ִלי-ֶיׁשַחַּנִני ֱא�ִהים ְוִכי -ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל� ִּכי-ָנא ֶאת-ַקח יא

 

 . מנחה אחור ישיב לא לו שיש עם ושליט רב מלך כל כי מספיק טעם אינו רב לי יש אומרו הנה

 על ומוחל שנותן הוא ואם, לו שיהיה אמר מה לו הוא כבר אם, לך אשר לך יהי אומרו. ב

 . לי אשר לך יהי לומר לו היה ברכותיו

 . הבנה משוללות תיבות הם ,נא אם נא אל אומרו. ג

 אחר דבר על שמוסיף שיראה ,ולקחת לא אך, מנחתי קח לומר לו שהיה ,ולקחת אומרו. ד

  .מידי מנחתי תקח וגם שאומר
 . לשבח טעם נתינת אינו 'כו כן על כי אומרו. ה

 . שביימת בלתי ותרצני אומרו וכן

 '. כו נא קח באומרו הקודם על מוסיף מה. ו

 . לברכה ממנחה טעמו את שנותו וגם

 . לו חידש מה לך הובאת אומרו וגם

 .בעיניו קוץ כנותן יראה 'כו חנני כי אומרו. ז

 

  :ָל�-ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי ְל� ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ט
, הברכות על סנייילפ או, חסרוני למלא היא מנחתך או, ימנע לא, אליו אמר עשו הנה, אמנה אך

 אשר לך יהיה הברכות על סנייילפ הוא ואם. מתנותיך צריך ואיני רב לי יש הנה להעשירני אך
 םאלוהיה לך ויתן הוא עושר ראשיתם, מזה זה חלוקים יש ברכות סוגי שני הנה כי והוא .לך

 שלח וכן, עבדיו ביד ויתן כאומרו עבדים לך יש כי לך זה גם עמים יעבדוך וכן, עושר לך והנה

, לך אין' כו לאחיך גביר הוי שהוא הברכות בסוף אמנם. ושפחה עבד' כו שור לי ויהי לאמר אליו

 לך יהי הברכות על אומר אני כן על, לך ואדון לגביר ומחשבני לי והומשתח אתה אדרבה כי
 כעת לך איננו אשר אך. הברכות בבות שתי שהוא לך אשר דווקא אם כי, הכל לא אך מהם

 .זו חלוקה לך מוחל ואיני עלי שתמשול ארצה לא כי לך היהי לא זה, גביר הוי שהוא

 

 ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי -ָנא ִאם-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַאל י
  :ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני� ִּכְרֹאת ְּפֵני ֱא�ִהים ַוִּתְרֵצִני-ִּכי ַעל
 מויישנתק על דעתך להפיס כי רוחך על יעלה לא וגם, זאת על לבבך יתחמץ אל יעקב לו והשיב

 גביר שאהיה מה כלומר) כנודע ',עתה' פירושו ונא( נא אל הנה כי, המנחה הבאתי הברכות בי

 ברכות אותן שאין ל"רזמ הנודע והוא. אולב לעתיד אם כי הוא עתה לא, הברכות יתר כל עם לך

 לך אין כי, תקפיד לא עתה שאינו מה ועל כלומר נא אל אומרו וזהו, אולב לעתיד רק מותיימתק

 .תולדות פרשת כמפורש ביניהם נודע היה זה כי אולב לעתיד ולא הזה בעולם רק חלק
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 אך, אינו זה גם ,רב לי יש אמרת כן שעל מנחה שלחתי חסרונך למלא אולי כי חשבת אשר ועל

 ולקחתש במה בעיניך חן מצאתי נא אם יבחן בזאת כי, רציתני אם דעת למען הוא המנחה

 שעליו עשו של שרו הוא פה האמור םאלוהיה כי והוא '.כו ראיתי כן על הלא כי מידי מנחתי

 זעם של בפנים ראהו שרו את יעקב ראה כאשר הנה כי והוא', כו פנים םאלוהי ראיתי כי אמר

 יעקב אלוהי לולא, בא היה הוא אף בזעם לקראתו עשו רץ כאשר כי למעלה כתבנו והנה. נלחם

 פני כראות פניך ראיתי הלא כי אומרו וזהו, טובות ודבר כחו תשש ובהתקרבו, בעדו הגין
 לי קחית רציתני כי לבך לגלות כן על ,ותרצני כך ואחר, עלי זעם של בפנים תייה כן כי, אלוהים

 יאמר כאילו, קורתי בצל באו כן על כי א"כד, כן על כי של אמתי משמעות הוא וזה. מידי מנחתי

 פה שאומרו). יא לג בראשית י"רש ןייע( ל"ז רמזו וכן. המפרשים לכל כמוסכם, באו כי על

 .אמר שרו על אלוהים

 

 על כי אליך מנחתי ראויה לומר קדש הוא כאן האמור םאלוהיש נאמר אם גם יתכן זה דרך ועל

 שאין ותוהמ כיום כלומר ,אלוהים פני שרואה כמי בידך אמות פן ממך ונבהלתי פניך ראיתי כן

, וחי האדם יראני לא כי) לג שמות( א"כד ממנו ניצול אינו ומאז, םאלוהי פני ראות עד מת אדם

 .ותרצני לי נהפכת זה כל ועם
 

  :ּבֹו ַוִּיָּקח-ֹכל ַוִּיְפַצר-ִלי-ַחַּנִני ֱא�ִהים ְוִכי ֶיׁש-ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל� ִּכי-ָנא ֶאת-ַקח יא
 נאמר לא יביאו, ישיבו מנחה םייוא תרשיש מלכי פסוק על) טז עח רבה בראשית( ל"רז אמרו

 יתכן וזה. אולב לעתיד אלינו להשיבה עתידים לעשו יעקב ששלח מנחה שאותה, ישיבו אלא

 כן שעל ומרגליות טובות אבנים הם בידו הבא מן ויקח) יא בובר תנחומא( ל"ז שאמרו במה

 .ההשבה מחשיב

 

 בייח היות לבלתי הוא אם :סיבה לשום המנחה מקחת תמנע נא אל אמר יעקב יתכן ובזה

 עתה כלומר נא קח וזהו, לחזור עתידה כי תמידית המתנה אין הלא כי תחוש אל ,טובה להחזיק

, השאר כל לזכור וןוע מזכרת לפניך ויהיה ,משלך הכל כי להיות הוא ואם. לעולם ולא בלבד היא

 משמני ולא השמים מטל לא אינו כי, משלך ולא ,היא ה' ברכני אשר ברכה הנה כי, אינו זה גם

 . שלי מהברכה כלומר, מנחתי את אמר ולא ברכתי את וזהו, הארץ

 

  .לך הובאת אשר אחרי פני על תחזירנה לי תחשב וחרפה ,לך הובאת כבר כי ועוד
 

 שם משכרי שחלק הוא פה לי שיש הטוב, הבא העולם וחלקי, שחלקנו שאחר תאמר ושמא

 חנם מתנת הזה בעולם טוב אלוהים חנני הלא כי תחוש אל מזה, לך אתנהו ואיך, בה לי ניתן

 .הבא בעולם מהשכר הוא כל לי יש וכי אם כי, הבא העולם של מזכותי מקצת אפילו נכיתי ולא
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  :ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגֶּד� בי
 ַהְיָלִדים ַרִּכים ְוַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ָעלֹות ָעָלי -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִּכי יג

  :ַהּצֹאן-ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ָּכל
ִדים ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְילָ -ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר-ַיֲעָבר יד

  :ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה-ָאבֹא ֶאל-ַעד ֲאֶׁשר
 

 על היה 'כו אדוני נא יעבר יעקב שמאמר אלא ,כפשוטן אלו פסוקים שאין ל"רז הסכימו הנה

  '.כו אדוני נא יעבר יעקב לו ושהשיב, בעולמך עמך שותף שאהא אני מבקש עשו לו שאמר

 ויהיה. עשו הר את לשפוט' כו מושיעים ועלו שהוא ,שעירה אדוני אל אואב אשר עד אמרו וכן

 שותפות מורה בלתי שהוא לנגדך ואלכה מאי, יחד ללכת הוא ונלכה נסעה שאם להם שהוקשה

 יאמר למה, יחדו לשבת הארץ אותם ישא לא פן אליו קרוב לנגדו שיהיה הוא שאם. בהליכה

 . לנגדו ילך שיעקב ולא יעקב לנגד ילך שהוא

 . יעזורו אחיו את שאיש יחד יהיו הוא טוב טוב כן על ואדרבא רכים הילדים כי תשובה זו מה. ב

 . אחד יום ותדפקם לומר לו היה עשו אם שידפקום הם מי ,ודפקום אומרו. ג

 . שידפקום יחוש למה וגם

 . הבקר מזכיר למה הצאן כל ומתו הוא ענייןה שגזרת שאחר .ד

. עליו היות יוסיף ומה יתן מה הצאן ימותו פן הוא שמוראו אחר כי, מיותר הוא עלי אומרו כי .ה

 .ד"בס דרכנו פי על ישבוישית במקרא דקדוקים קצת יש וכן

 

 נמשלו האומות כי רבים במקומות) כב כא רבה במדבר( ל"רזמ לנו הנודע אל לב בשום והוא

 . לצאן וישראל. החג פרי ענייןכ לפרים

 

  שונם:לה וז) יז עח רבה בראשית( במדרש ל"ז מאמרם בהזכיר העניין אל אוונב

 ודפקום'. כו צאני ואתן א"כד, ישראל אלו והבקר והצאן. ואהרן משה אלו רכים הילדים

 .כ"ע .קיסר אדריאנוס בימי הצאן כל ומתו. ה' חסדי לולי

 

 שגם מנין קשה עדיין אך הצאן על רק ראיה מביא אינו ישראל אלו והבקר והצאן אומרו והנה

  ?ישראל הם הבקר

 אמר עשו הנה כי ענייןוה, הבקר על ולא הצאן על רק ישראל אלו לומר כוונתו שאין ודאי אך

 שהיה, עשו את לברך לבו על בעלות יצחק בכוונת שכתבנו במה ודעתו ',כו ונלכה נסעה

 ולא. אדום ביד ארבעתן שיהיו ,יותוהגל בארבע פעמים ארבע ישראל על אדום את להשליט

 תריד כאשר והיה כאומרו עצמו מצד חלקו הוא כי ,בלבד הרביעית בגלות בשליטתו רק לו והוש

 אמר והנה. ישראל על שליטה לאדום אין אדום גלות שקודם מה על אך, ד"בס שם כמפורש' כו
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 לו היות בקש זה שאחר פסוק על) שם( ל"ז שאמרו כמו ,בשותפות יחד נסעה מעתה הנה עשו

 .יעקב של בעולמו שאמרו אלא. עמו שותפות

 התהלכות לנו יהיה כי ונלכה, הזה בעולם בשותפות יחד נסעה הוא הנזכר במדרש דרכנו ולפי

 היא אז כי, הרביעית בגלות לנגדך ואלכה לסוף כי, בזאת אך. חזק יאמר אחיו אל איש כי וקיום

 .נגדך אתקומם אז כי שליטתי

 

-ְוַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ָעלֹות ָעָלי ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ָּכלַהְיָלִדים ַרִּכים -ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִּכי יג
  :ַהּצֹאן

 הנהגת עול מהעמיס רכים ואהרן משה הם הילדים הלא כי אפשר אי ואמר יעקב השיב אז

 '. כו לבדי אוכל לא אמר לבדן ישראל על אפילו כי, יחד אומות שתי וקיום

 שליטתך זמן אובב אך, כעת יהיה זה הנה. שכמי על אותן ואשא זכותי שאשתף אלי תאמר ואם

 להיבתח אלי בהתחברם כי, ישראל כל יסתכנו ,בביתר קיסר אדריאנוס בימי הרביעית בגלות

 וזהו, חלילה שריד השאיר בלתי עד כך כל ידם תגבר שליטתם עת אושבב כך כל ידם תחזק

 שתי ואם, פרים נקראים םישהגוי אדום מלכי שהם הבקר עם ישראל שהם והצאן אומרו

 ומתוש עד ידם תחזק כך כל הנה, בזכותי ידם שאסמוך עלי תןיישעל עלי עלות נהייתה האומות
. הצאן כל ומתוש עד הנזכר הצאן את ודפקום הנזכר הבקר כלומר ודפקום וזהו ,הצאן כל

 והצאן אמר לנגדך ואלכה אומרו ועל ,רכים הילדים אמר ונלכה נסעה אומרו על הכתוב ושעור
 .הצאן כל ההוא בזמן ומתו עלי עלות ובקר צאן יהיו מעתה אם', כו
 

ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים -ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר-ַיֲעָבר יד
  :ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה-ָאבֹא ֶאל-ַעד ֲאֶׁשר

, אחרון אני כי ,עבדו לפני וזהו הזה בעולם להיתח ושררה אדנות לנהוג אדני נא יעבר אך

 . הבא בעולם שחלקי

 

 ,כלל הזה בעולם חלק להם שאין כיון ,הזה העולם צער לסבול לבדי אוכל שלא תאמר ושמא

 תהיה כי ונלכה נסעה כמאמרך ,הזה בעולם עמך שאתחבר טוב טוב ולכן כלומר, מויייתק ואיך

 ואני כי צריך אין הנה ;הזה בעולם לי טיביי לך ומאשר חלקך הוא כי הזה בעולם לעזור מעיר

 ידי על הנה, העולם בזה חלק לי שאין עם בגליות עמוד שאוכל ומה הזה בעולם לאטי אתנהלה

  :מזרעי יעדרו שלא אתנהלה יותוזכ שתי

. היה אהלים יושב כי תורה שהיא לפני אשר המלאכה לרגל וזהו דור בכל תבצר שלא זכות. א

 , היה אהלים יושב כי לפני אשר מלאכה שהיא בתורה המתהלכים זרעי כי ואמר

  ,הילדים ולרגל וזהו חטא בו שאין הבל רבן בית של נוקותית זכות וגם
' כו מושיעים יעלו זמן שהוא שעירה אדני אל אושאב זמן עד אתנהלה אלו יותוזכ שתי ידי על

 .עשו הר את לשפוט

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 418       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

  :ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני-ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא-ָּנא ִעְּמ� ִמן-ַאִּציָגה ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו טו
 גדול כי הנתינה אחר כאשר זכותם ואין תורה ניתנה לא עדייןש כך ובין כך בין עשו ויאמר

 מן עמך אציגה ,כעת אינן הנזכרות יותוזכ שהשתי באופן ,)א לא קדושין' (כו ועושה המצווה
 .בו חלק לך שאין הזה בעולם לעזר לך יהיו אתי אשר העם

  :טעמים שני והשיב

 , אטריחך זה למה אחד

 .בעיניהם לא אך אדוני בעיני הוא חן אמצא שאם ועוד

 

  :ְּפֵני ָהִעיר-ֶאתַוָּיבֹא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוִּיַחן  יח
  :ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה-ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני-ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה-ַוִּיֶקן ֶאת יט
 :לֹו ֵאל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל-ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא-ַוַּיֶּצב כ
 

 בראשית( ל"ז שאמרו למה ואפילו. שלם שבא הודיעו צורך מה לב לשים ראוי .שלם יעקב ויבא
 הוא כנען בארץ אשר אומרו וגם. אז זו הודעה צורך מה, בממונו שלם בגופו שלם) ה עט רבה

  .קשיטה במאה השדה חלקת ושקנה העיר פני את ויחןש הודיעתנו צורך מה וגם. מיותר
 

 בשלום ושבתי פסוק על פירשנו למעלה והנה. ישראל אלוהי יתברך הוא אותו קרוא עניין מה וגם

 על יתרון יתברך הוא לו יעשה אביו בית אל בשלום בשובו כי יעקב שבקש' כו אבי בית אל

 יצחק עליו נוסף, מותו אחר היה אך עליו שמו את יתברך הוא כנה אברהם הנה כי, אבותיו

 אלוהיו אביך אברהם אלוהי אנכי באומרו והוא, כמת חשוב סומא היותו על היה אך וייבח שהיה

 אשר החסד זה אלי אך. סומא ובהיותו וייבח יצחק ואת מותו אחר אברהם את שהוא יצחק

 רק סומא שהיה כאבי לא, פגם שום בלי בשלום ושבתי כי יצחק על גם יתירה עמדי תעשה

 שאל וכאשר. ייבח יעקב אלוהי ליקרא עלי שמו ה' שיכנה םאלוהיל לי ה' והיה זה כל ועם בשלום

 עיר שהוא אביו בית אל בשובו בגופו שלם יעקב ויבא הנה כי, יתברך הוא לו עשה כן, הוא
 הנה כי כמת חשוב כן גם שהוא עני היה לא וגם. אביו בית שם אשר כנען בארץ אשר שכם

 להם שנתן העיר פני את ויחן עשרו ומרוב, לעשו נכסיו נתן לא עדייןש ארם מפדן בבואו היה

 כל ועם. קשיטה במאה הלווא שם לנטות כדי השדה חלקת קנות עד מוותר והיה רבות מתנות

 ליקרא עליו שמו כנה מזבח הציב כאשר, כמת חשוב בלתי וייבח וממונו בגופו שלם שהיה זה

 .וייבח ישראל אלוהי יתברך הוא

 

 :לֹו ֵאל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל-ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא-ַוַּיֶּצב כ
 ודם בבשר אמונה אין כי יאמין לא בקדושיו הן והלא ,ככה יתברך עשה למה איש יאמר ולבל

 אל שרה כי, אל רק אנשים כיתר נש בר דין לית לומר אל לו ויקרא ואמר הקדים לזה, הםייבח
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 כן שעל, למעלה שכתבנו כמו אל כח לא אם לו יכול אדם כח שאין עשו של שרו והוא םאלוהי

 כן ואם, עשו של שרו רוגז דתימ היא םאלוהי את שזועם כאל היו שפניו פניאל המקום שם קרא

 ויקרא וזהו. כמדובר כמת חשוב היות בלתי וייבח ישראל אלוהי ליקרא עליו שמי אכנה הוא ראוי
 .עליו יכונה ישראל אלוהי כן ידי ועל אל לו

 

 כי ,ארץ דרך ללמדנו התורה באה כי הואו' כו דינה ותצא, שלמטה מה אל מקושר ,יאמר או

 לראות יצאת יעקב בת דינה הלא כי, טהור בלתי מקרה יקר פן יצאנית אשה דרך ומר רע
 יצדקו לא, נזקה גרמת היו הנה כי, ולומר לדבר, הקרובות בותיהס והנה. ונאנסה הארץ בבנות

 יקרה ההם כמקרים הלא כי ,יעקב בת את לתפוס התימה מן אינו איש יאמר כי המה הלא, בה

 . חשיבותם ידעו ולא יכירום לא אשר במקומות דרכים להולכי

 . בותיהס מן בהילס אביה עם המקום אנשי לב נכון לא אולי שני טעם או

 יושבי בעיני כבודו ותקל הנערה אבי ה' בעיני טוב ולא עון בלא סוריןיי אין כי שלישי טעם או

 . ה'ל אשם אשום כי הארץ

 . גורם זה ולא זה לא כי ותודיענו תורה הקדימה כן על

 

 כנען בארץ אשר שכם עיר פגם שום בלי שלם יעקב ויבא הלא כי איננו האחד הטעם אם כי

 לא לו נזדמן לא ההוא הדרך ובכל, ארץ ממרחקי ארם מפדן בבואו חפצו ומחוז מולדתו ארץ

 . לו גרם זה לא כי הנה, חפצו מחוז אל הגיעו עד רע פגע ולא שטן

 שם( ל"ז שאמרו כמו עשה למדינה שהנחה העיר פני את ויחן אדרבא כי השני מטעם לא וגם

 שם נטהש המקום אפילו הנה כי שכם אבי המלך בעיני וגם, הארץ עם בעיני היה טוב כי) ו עט
  .קשיטה במאה ממנו קנה אהלו

 לו ויקרא מזבח שם ויצב הנה כי, היה םאלוהיה בעיני טוב הלא כי השלישי מהטעם לא וגם

 .הנזכר הדרך על ישראל אלוהי שהוא מי אל יתברך הוא

 

 

 

  דל פרק
  :ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ-ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת א

 נערות גם ומה נשים דרך שאין מה יצאנית להיות כמוה קדוש מזרע יפלא הלא .דינה ותצא

 לאה ותצא כדכתיב יצאנית אמה מה לאה בת אומרו שזהו) א פ שם( ל"רז אמרו והנה. בתולות

 . בעלה לקראת יצאת אמה כי דומה אינו עדיין אך'. כו לקראתו
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 לכן. מספיק אינו יצאנית היותה דתימ אל עדייןו, נתפסה מעשו שמנעה דבר שעל אמרו עוד

 הודעה אל לב בשום והוא ',כו לאה בת באומרו לדבר טעם טוב לתת התורה באה כי אחשוב

  .ליעקב אותה ושילדה לאה בת שהיא זו
 

  :טענות שלש שתים תתן אך

, תהיהי בן כי בת ילדה ואחר פסוק על) א ס ברכות( ל"רזמ כנודע הוא 'כו לאה בת באומרו אחת

 מהשפחות רחל תגרע בל לנקבה תתהפך רחמים לאה בקשה תמים מזכר הורתה שאחר אלא

 . שבטים עשר השנים להשלים אחד רק תלד שלא

 מן אינו זכר רשהושש מי ולכן, כך אחר שנתהפכה אלא זכר יתהיה בהורתה דינה כי הנה

 דינה ותצא אומרו וזהו, שורשו אחר הולך דבר וכל הזכרים יעשו כן כי יצאנית תהיה התימה

 כי, עשאה זכר הוא כי, יעקב של ולא לאה של היא בת היא אם הלא כי יציאתה על תתמה ואל

 לאה בת אומרו וזהו בהריון לא אך בלידה הוא ליעקב בת היות כי לומר ליעקב ילדה אשר

 .יצאנית היותה על תתמה אל כן ואם ,ליעקב ילדה אשר

 בבנות לראות רק, עם בחורי לראות בה ולהתהלך בארץ לשוט כיוונה לא הלא כי שני טעם
 .הבנות עם דעתה לערב הארץ

 

  :ַוִּיַּקח ֹאָתּה ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוְיַעֶּנהָ ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ -ַוַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶּבן ב
 חמור בן שכם אותה ראה לולא הלא כי. תאחז פן לבה שתה לא כי בעצם תאשם לא בזאת וגם

  ?המלך בן יפגשנה ידעה והידוע, זולתו לבו אל יערב שלא מה נתפסה לא היא הארץ נשיא שהיה

 יתבענה רק לב על יעלה לא, בה יפגוש לחוש לה היה חלוקה בטבע אם שגם אם כי עוד ולא

 וזהו. אנוש חשב לא זה כי ויענה אותה וישכב אותה יקח עובר שכשטף לא אך, ואחיה מאביה

 '.כו וישכב' כו וירא
 

  :ֵלב ַהַּנֲערָ -ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל-ַיֲעֹקב ַוֶּיֱאַהב ֶאת-ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת ג
 בת בדינה נפשו ותדבק כי, עמו ברית כרתה לא כלי שעשאה שעם, תאלוהי התורה והודיעתנו

 כללות. אהבתו לא היא אך הנערה את ויאהב וכן. לקדושתה בו נפשה דבקה לא היא אך, יעקב

 היא גם והיא יעקב בת היותה עם כי האשה יציאת רעת גדלה מה התורה למדתנו כי ענייןה

 רע מקרה לה יקרה לבלתי לה והוש לא, טובה בלתי הייפנ מכל ומסולקת עצמה מצד קדושה

 כפולה ידה תחת הזאת המכשלה כי כמוה תרחק לא אשר אשה כל גם ומה. יטמאנה טמא ומר

 .ומכופלת

 

 :למודים שלשה התורה למדתנו יתכן עוד
 וזה, מטמא טהור יתן מי כי, הארץ ייגו לנפש ישראל זרע נפש בין להבחין הוא הלא גדול עיקר

  :בחינות בשלש
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 . ולטמאה בקדושה הדבקל לחשוק טמא דבר כל טבע כי אחת

 לנגדיות, להיתח ויטמאנו זוהמא בו יטיל עד קדוש בדבר לידבק הטומאה תוכל לא כי שנית

 . איכותם

 אחרי גם במטמאו הטהור ידבק לא, בטהור המטמא וידבק הוטמאה אשר אחרי גם כי שלישית

 . זוהמא בו הטיל

 
  הכתובים עניין וזה

 לידבק זוהמא בה ולהטיל לטמאה חשק ומיד טמאה נפש בעל שכם אותה וירא על הראשונה

  .ויענה אותה וישכב בה
 בה שהטיל ויענה אותה וישכב טימאה אשר עד כי לומר' כו נפשו ותדבק אמר השנית ועל

 . במינו כמין שנמצא בה נפשו דבקה לא, כפולה זוהמא

 . בו נפשה דבקה לא היא אך בה נפשו דבק הוא כי, בזה כן גם הורה והשלישית

 הנערה לב על לדבר והוצרך. בתמר כאמנון בה קץ ולא הנערה את ויאהבש אם כי עוד ולא

 .הטבע לפי הוא ונהפוך, כלי שעשאה עם פיוסין דברי

 

 אהבה בו מלקשר בתו נפש קדושת כח תעצור לא פן יעקב ראיינת השלישית הבחינה מן והנה

 הוטמאה אשר ידי על פן חש כי והוא 'כו טמא כי שמע ויעקב הכתוב מאמר וזה, ותאהבהו

 ויתנו 'כו והחריש כן על. תמאן אחריה ישלח ואם, בו נפשה ותדבק בעצם במינו כמין נעשה

 .הלום ועצה דבר

 

 מה כי בנפשה נפשו דבקה לא זוהמא בה שהטיל גם כי, לטהורה טמאה בין מה ראו ,כיוון גם

 זה וגם ,בדינה נפשו ותדבק וזהו, הזוהמא בו שהוטלה בגופה נפשו אם כי הבר את לתבן

 שאם הנערה את ויאהבש נמשך הלז השווי ידי ועל, מעשו החביאתה אשר יעקב בת להיותה

 וידבר וזהו, פיוס קבלה כן ידי ועל, כנודע ויםוהש בין אלא הותתהו לא כי אהבה תהיהי לא כן לא
 .הנערה לב על

 

  :ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה-ִלי ֶאת-ֲחמֹור ָאִביו ֵלאֹמר ַקח-ְׁשֶכם ֶאלַוּיֹאֶמר  ד
  :ֹּבָאם-ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד-ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת-ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ה
  :ַיֲעֹקב ְלַדֵּבר ִאּתֹו-ְׁשֶכם ֶאל-ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ו
ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל -ּוְבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ִמן ז

  :ַיֲעֹקב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה-ַּבת-ִלְׁשַּכב ֶאת
  :ֶכם ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשהַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּת  ח
  :ְּבֹנֵתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם-ָלנּו ְוֶאת-ְוִהְתַחְּתנּו ֹאָתנּו ְּבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו ט
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 שבינו דברים הוא הכל כי הילדה את לי קח אומרו עם צודק בלתי הוא לאמר אומרו הנהא. 

 . לבינו

 . הדבקים בין נכנס יראה 'כו שמע ויעקב פסוק כי. ב

 הוא ונהפוך, מאד להם ויחר כך ואחר מעט התעצבו להיתח כי נראה', כו ויתעצבו באומרו. ג

 . ושוכך הולך כן ואחרי מאד האיש אף יחרה להיתח אדרבה כי

 של כדרכה לקצר לו היה וטוב המלות ומשנה ומשלשו ענייןה שכופל ',כו נבלה כי אומרו. ד

 . תורה

  .יעשה לא וכן שאומר נבלה עשות טוב כי לב על עולה היה האם ,יעשה לא וכן אומרו. ה
 . ליעקב מישראל טעמו את שנותו .ו

 ואביהם המה כי לזולת לאמר ואינה מיותרת לאמר מלת כי, לאמר אתם חמור וידבר אומרו. ז

 . היו יחד שם

 אשר כגוי רק, הרעה מעשה על נותן הוא התנצלות איזה', כו נפשו חשקה בני שכם אומרו. ח

 . לאשה אותה לשאול בא עשה צדקה

 ]. מיותר[ נא אומרו. ט

 .ונדבות הבטחות יתר כל וכן, עשה אשר הנבלה על 'כו אותנו והתחתנו באומרו מתקן מה. י

 

  :ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה-ִלי ֶאת-ֲחמֹור ָאִביו ֵלאֹמר ַקח-ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ד
 ונשאלה לנערה נקרא ואחיה אביה יאמרו פן שכם חשש, הנערה לב על דבר טרם הנה אמנם

 לאביה לאמר אביו אל שכם ויאמר כך ואחר הנערה לב על וידבר להיתח כן על, פיה את

 עת היה שלא לבה על דבר טרם כן שאין מה, לאמר הכושר שעת ראה שעתה כלומר, ואחיה

 .דבר לאמר

 

. שבלבה מה היא שתאמר, לאמר כדי אביו אל בפניה דבר הנערה לב על שבדברו יאמר או

 את תגלה לאשה לקחתה בה חפץ כי בשומעה אז כי 'כו הילדה את לי קח הוא לו שאמר ומה

 הילדה את לי קח וזהו, ילדה עודנה כי אביה מאת לקחתה צריך מרוצת שהיא גם כי ואמר. לבה
 .הנערה את אמר ולא

 

  :ֹּבָאם-ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד-ּוָבָניו ָהיּו ֶאתִּדיָנה ִבּתֹו -ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ה
  :טעמים לשני הוא ששתק ויעקב

 ממהר היה יטמאנה טרם היה שאילו, נעשה וכבר בתו דינה את כבר טמא כי שמע כיראשית: 

 . יטמאנה טרם להוציאה

 בלבו היו לא אך. יחרידם ולמה, בשדה מקנהו את היו ובניו כי יאחרו לא בניו כי עודושנית: 

 .בואם עד אם כי החרישל
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 שכם כי והוא, אביו דברי בתוך כנסויוה חמור לדברי שכם דברי שבין מה אל לב בשום ,יאמר או

 מאד עלי הרבו כמאמרו יקרים בדמים לקחתה חפץ, יחשיב לא זהב, בה נפשו דבקה מאשר
 אשה איש יקח כי א"כד בכסף היא קיחה ולשון כסף בלא הוא מתנה לשון כי אמת והן'. כו מהר

 שכם והנה. ומוכר לוקח לשון וכן) א ב קדושין( עפרון משדה קיחה קיחה כנלמד, בכסף שהוא

 קח, ומתן מוהר בדמי לקנותה שהיא לשיודו הקרובים דברים, לאביה לאמר כדי אביו אל אמר
 יקרים בדמים מקח לשון להם הוא גם לאמר פיהו ישכיל מזה למען, בכסף לקיחה לשון שהוא לי

 כך שכם וכשמוע. כסף אין חנם שהוא אותה נא תנו אמר רק עשה כן לא שאביו אך. חנם ולא

 מה בכל לי אותה בתתכם חן אמצא ואמר אביו דברי בתוך קפץ כן על, חנם לתת ימאנו פן חש

 .ד"בס ביאורו אויב כאשר יקרים בדמים אם כי חפץ אני חנם ולא', כו עלי הרבו, אלי שתאמרו

 

 את או אביה את, אדבר מי את בלבו אמר ',כו לי קח אביו את בצוותו כי .העניין אל ונחזור

 היה בעיר כי שמע הלא כי, סיילהתפ קרוב הוא כי באומרו הזקן אל לדבר לבו אל ויתן, אחיה

 שתהיה חפץ אולי חמור אמר כן על' כו והחריש' כו טמא כי שמע ויעקב אומרו וזהו ,והחריש

  – כן על. שידעה אחר לאשה לבני

 

  :ַיֲעֹקב ְלַדֵּבר ִאּתֹו-ְׁשֶכם ֶאל-ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ו
ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל -ּוְבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ִמן ז

  :ַיֲעֹקב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה-ַּבת-ֶאתִלְׁשַּכב 
 מבעוד ובאו ערב עדי אולב להם היה לא כי ויהיה ,כשמעם השדה מן באו יעקב ובני ידבר וטרם

 אשר אם כי, כך כל התפעלו כולם לא כי אפשר, מיותר שהוא האנשים ובאומרו ,כשמעם אז יום

 קטנים שהיו השאר כן שאין מה, שנה ג"י בני שהיו הגדולים שלשה שהם אנשים לכלל באו

 . שנים עשר כבן הגדול

 .אחיו אל איש ויאמרו א"כד אנשים תאר בהם שנאמר ולוי שמעון על האנשים יאמר או

 

 ויתעצבוש מה ואמר ופירש ,מאד להם ויחר אחר ומצד האנשים ויתעצבו אחת ומבחינה
 תגדל חשיבותו גודל וכפי ,ישראל שמו הוסב עתה כי ,בישראל עשה נבלה כי על הוא האנשים

 לא הלא, ישראל שנקרא משכם נעדרה זו הדרגה דעת אם וגם. שייהמתב לפי הכל כי הנבלה

 'כו לשכב שהוא ויתעצבוש מה וזהו .יעקב בת את לשכב וזהו יעקב בת לפחות מהיות יבצר
. יעקב בת היותה מפאת בין ישראל היותו מפאת בין כדרכה שהוא אותה וישכבש מה על שהוא

 .ויענהש מה שהוא כדרכה שלא שהוא יעשה לא שוכן מה על הוא מאד להם ויחרש ומה
 

  :ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשה ח
 היו ואדרבה אפם חרון כסות לבלתי בחורים שדרך ועם כשמעם השדה מן באו כי ובראותו

 נשיא עצר יורש הוא כי לב שתו כי, השיאתם החמדה כי בלבו אומר אתם וידבר אז, כמחרישים
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 אפשר היה הנה לומר' כו חשקה בני שכם לאמר אתם דבר אז. לו אותה תתה וטוב הארץ

 חשק לא כי האמת כן לא אך, מעשהו זר לעשות ותלהטהו בו בערה גופני חשק אש כי לחשוב

 וחשקה בנפשו יש קדושה ניצוץ איזה אולי כי בבתכם נפשו חשקה כי רוחני חשק רק היה גופני
 ולא נפשו חשקה כי הוא לאמר שראוי מה כלומר לאמר אומרו וזהו, הקדושה משורש בבתכם

, בתמר אמנון כמעשה ויענה אותה ששכב אחר בה קץ היה גופני חשק היה אם כי והראיה, גופו

 אין אך, לאשה לו אותה ותוותא ששבעה אחרי בקשה לשון נא תנו אני אומר אדרבה זה אך

 .תינפש ותותא רק זאת

 

 תקחו רחהוכ בעל שנטלנו אחת על הנה. הנבלה על חרפתכם את תוליכו אנה כי תאמרו ושמא

  – כי, בנות רבות אתם

  :ְּבֹנֵתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם-ָלנּו ְוֶאת-ְוִהְתַחְּתנּו ֹאָתנּו ְּבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו ט
 .רשותנו בלי לכם תקחו בנותינו אך, תתנו רק, בזאת כאשר נקח לא בנותיכם' כו והתחתנו

 

   :ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה י
 הפרש היה ההם בזמנים דברים לכמה כי .תשבו ואתנו וזהו לתושבים רק לגרים תחשבו ולא

 .)שרה ייח פרשת ריש כדלעיל( בה וכיוצא קבר אחוזת ענייןכ לתושבים גרים בין

 

 הארץ הנה יאמר אפשר, לפניכם הנה אמר ולא עתיד לשון לפניכם תהיה והארץ ומאומרו

 שבו כי היא הלא עושה אני הטבה ומה. לזרעכם לכם ניתנה כנען ארץ כי לפניכם להיות עתידה
 .בה האחזו ומעתה וסחרוה

 

  :ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן-ַאֶחיָה ֶאְמָצא-ָאִביָה ְוֶאל-ְׁשֶכם ֶאל ַוּיֹאֶמר יא
 תנו באומרו אבי שמדברי אם כי זה אין אמר, אביו את להשיב מחרישים עודם כי שכם ובראות

 מתנה לשון שאמר וגם, בעציצו שישתה אותה לאונס בתו הנותן כדרך לו שיתנוה יראה 'כו נא

. עלי אותה כמטילים ולא בעיניכם חן אמצא רק, אבי דבר כן לא אמר לכן. מחיר ובלא כסף בלא

 .אתן אלי תאמרו ואשר אם כי חנם בקחת חן המציאת אין וגם
 

 לקבל עצמו שהשפיל על לנותן חשוב האדם שיחשב, חשוב לאדם מתנה הנותן דרך כי כיוון עוד

 ז קדושין( הוא ואמר היא בנתנה שמקודשת חשוב מאדם המתקדשת אשה ענייןכ. ממנו מירוד

 אתן אלי תאמרוש במה בעיניכם חן אמצאש בעיני ממני אתם חשובים כך כל יאמר וזה). א
 .המקבל אני כאילו

 

  :ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה-ִלי ֶאת-ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי ּוְתנּו יב

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 425       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 היא מהר מאוד עלי הרבו לנערה גם, מתנה לכם שאתן מה זולת כי לעשות אוסיף זאת ועוד

 רק, הבנות כמשפט גירושין או מיתה לעת ליפרע יהיה ולא. התוספת הוא ומתן משלי כתובה

 כך ואחר מקודם להיתח ואתנה כי ',כו לי ותנו' וכו ואתנה וזהו, אקחנה טרם מעתה ואתנה

 '.כו לי ותנו

 
  :ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתם-ְׁשֶכם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֶאת-ַוַּיֲענּו ְבֵני גי

-לֹו ָעְרָלה ִּכי-ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר-ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת יד
  :ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו

  :ָזָכר-ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל-�אַ  טו
  :ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד-ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח-ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת-ְוָנַתּנּו ֶאת טז
  :ְוָהָלְכנּוִּבֵּתנּו -לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאת-ְוִאם יז
 

  :לב לשים ראוי
 . במקומו ענו למה והם, יעקב ענה לא למה

 . לאב הבן הכתוב הקדים למה וגם

 . מיותר הוא וידברו אומרו וגם

 ',כו טמא אשר להם שאמרו הוא ואם', כו טמא אשר על לומר לו שהיה ,טמא אשר אומרו ועוד

 . אליהם דברו כה עד גם הלא כי אליהם ויאמרו כך אחר אומר איך

 . העיר אנשי בכל ויצא בשכם נכנס למה ',כו נוכל לא אומרו ועוד

 . מיותר הוא כמונו תהיו אם אומרו ועוד

 . מיותר הוא, נוייוה אתכם וישבנו וכן

 .אחותינו את לומר לו והיה ,בתנו את ולקחנו אומרו ועוד

 

 כן אחרי כאומרו אביהם יעקב לב כן לא כי מהם נעלם ולא, להורגם במילתם התנכלו הנה אך

  .הם ויענו הקדימו אביהם יענה טרם כן על ',כו אותי עכרתם
 שכם אל אומרו וזהו, פניהם מגמת שמו ואליו שכם אל תשובתם עיקר עשו כי עשו שנית וזאת

  :אמר הדברים שני ועל. בדבר יסרב ולא בקרבו לבו חם שכם כי יען. אביו חמור את ואגבו

 . בפניו הם ענו בניו היותם שעם שהוא יעקב בני ויענו האחד על

 . הבן מן עיקר ועשו שהתחילו חמור ואל שכם אל והשנית

 שתי ידי על לא שאם כלומר לבסוף שנתגלה מה והוא במרמה הוא הלא אלה שתי עשו ולמה

 . הפועל אל יוצאת המרמה יתהיה לא אלה
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 על להתנצל דברו ומה .וידברו אומרו וזהו, ינםיענ יסדרו טרם הדברים שני אל טעם להם ונתנו

 ועל .טמא אשר אומרו וזהו, דינם בעל הוא כי הוא, שכםמ עיקר עשותם על, הדברים שני

 .כאביהם דין בעלי הם גם כי לומר אחותם דינה את אמרו אביהם במקום השיבם

 

', כו נבלה כי למעלה כאומרם הוא רב כי תקנה אין אביה עלבון אל לב לשים באנו אם, יאמר או
 .אחותם דינה את טמא אשר על רק כעת נשגיח לא כי על הוא עונים שאנו מה אך

 
 הוא, טמאש חסיינ אשר כי ואמרו דברו רק, בו לפגום מספיק זה אין אבינו גדולת לפי, יאמר או

 .יענו לבדם הם ולכן, פגם בהם כי ,אחותם דינה את

 

-לֹו ָעְרָלה ִּכי-ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר-ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות יד
  :ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו

 בהחילם אך. קושי לשון וידברו אמר חטאו להזכיר שהוצרכו תםייענ אל התנצלות בתת והנה

 לא אליהם ויאמרו כאומרו אמירה לשון נאמר חבה דרך שלם בלב כמדברים תשובתם דברי
 שתי לשאול ארץ דרך אינו כי אחת שאלה רק ומתן במוהר חפץ לנו אין אמרו'. כו לעשות נוכל

 השאלה יתהיה, ערלה לו אשר לאיש בדין אחותנו את לתת לנו אפשר היה אם כי והוא שאלות

 היו כי הארץ עם שאר גם שימולו לשאול מבקשים נוייה לא ואז, וישאנה שכם שימול הראשונה

 ימול שאם נמצא ,ערלה לו אשר לאיש אחותנו את לתת נוכל לא בדין הנה אך, שאלות שתי

  – לכן, בשבילנו דבר עושים בלתי נמצאתם וישאנה שכם

 

  :ָזָכר-ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל-ַא� טו
 .זכר כל להמול' וכו תהיו אם והוא, היא אחת שאלה כי לכם נאות בלבד בזאת

 

  :דברים שני אמרתם הלא אמרו ואפשר

 . לשכם הילדה את שנתן .א

 . מכם רבות אנו נקח זה שלעומת על באונס כבר שלקחה מה שנסבול. ב

 היא חרפה כי, שימול גם, עתה ערלה לו אשר לאיש אחותנו את לתת נוכל לא האחת על

 . שטימאה

  – מה םיייתק ואז 'וכו לכם נאות בזאת אך רבות נקח שלקח מה שלעומת השנית ועל

 

  :ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד-ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח-ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת-ְוָנַתּנּו ֶאת טז
 טמאים בת בחזקה שנקח בצע מה כן לא שאם, אחת שלקח מה תחת לנו נקח בנותיכם אתש

 בנותיכם ואת למולים נתן בנותינו את ובכן. אחותנו טמא שהוא מה לעומת עצמנו ונטמא

 .לנו נקח המילה אחר שתולידו
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 אתכם וישבנו והיא אחרת טענה יש וביני ביני הנה ,תולידון אשר עד נשבר הלהן תאמרו ושמא

 הערלים בעיני נבזים נהיה כי, החרפה מפני אתכם לשבת נוכל לא הנה כי והוא, אחד לעם נוייוה

 כי חרפה אין אז כי אתכם וישבנו העם כל בהמול אך, בתנו אנס מהם ערל אשר את בזכור

. נחשבנו לאחדים לנווכ כי יהיה להם גם פגם הוא ואם. אחת כמשפחה אחד לעם נוייוה הלא

 שבנו לא ואנחנו אלינו המה שבו כי מהם לנכבדים חשבונו ההיא החרפה שאחר בהיות גם ומה

 לשנהיה אלינו באתם שלם עם ואתם אנשים עשר שנים שבהיותנו אתכם וישבנו וזהו, אליהם

 שטימאה לשכם תקנה אין כן אם תאמרו ואם. אתכם בשבתנו ברוב בטלים נהיה ולא אחד עם

 נקח שלא בשמעכם נעשה זה חסד כלומר ולקחנו' וכו תשמעו לא ואם אומרים אנו לזה, בערלה

 .שם נניחנה תעשה ואל בשב רק אותה

 

  :ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו-ְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאתלֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו -ְוִאם יז
 אלינו תשמעו לא אם הלא כי, לנווכ שנמול דעתו אם הוא גם אביכם בפי מה נראה תאמרו אל

 כי אותה עמנו יקח בתו דינה אשר גם כי אחותנו את אמרו ולא .בתנו את ולקחנו לימול בלבד

 על יעלה לא ומורא והלכנו נקח כי מפחדכם לבבנו ירך ולא. לנו גם בת היא כאילו עמנו יסכים

 .אנחנו בוריםיג כי ראשנו

 

   :ֲחמֹור-ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן יח
 חם כי גדול בנו כמכה יהיה בל, מיחה לא בעיניו הדבר טוב שלא ועם, דרכם הבין יעקב והנה

 בעיני לא אך לומר 'וכו חמור בעיני דבריהם וייטבו אומרו וזהו, כל מפני ישובו ולא בקרבם לבם

 .יעקב

 

  :ַיֲעֹקב ְוהּוא ִנְכָּבד ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו-ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת-ְולֹא יט
 ,הדבר לעשות אתם ידבר עד אחר לא כן על, לימול עירו שער יוצאי וכל אביו בית ימאנו פן חש

 חרפה כי בעצמו שהיחל אחר, למאן ויבושו אביו בית מכל נכבד והוא, עצמו ומל עשה מיד כי

 .ימשוך אדם כל שאחריו כמוהו יעשו ימהרו רק, היא

 

  :ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאֹמר-ַׁשַער ִעיָרם ַוְיַדְּברּו ֶאל-ַוָּיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל כ
 רק אחריהם שלח לא פניהם מהשיב יבושו למען כי ',כו בנו ושכם חמור ויבא מיד המולו ואחר

, המילה עניין להם לאמר כדי דברים הקדמת אליהם וידברו, עירם שער אל באו בעצמם הם

 .לאמר כדי עירם אנשי אל וידברו וזהו

 

ָיַדִים -ִהֵּנה ַרֲחַבתָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה ְוָהָאֶרץ  כא
  :ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם-ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת-ְּבֹנָתם ִנַּקח-ִלְפֵניֶהם ֶאת
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 עירם אנשי יאמרו פן והוא '.וכו בהמול' וכו אך לאמר כדי 'וכו האלה האנשים היא שדברו ומה

 האלה האנשים כי הוא כן לא אמרו כן על. אנחנו נמול בתם את תקח למען האם, ולצרה לנו מה
 היא הכוונה אך. שכתבנו כמו שכם נימול כבר כי, וחמור שכם שנינו אנחנו אתנו הם שלמים

 ותהיה .לפניהם יםייד רחבת היא כי בה חשקו כי 'וכו בארץ וישבו הנה כי להנאתכם עתה

 טביי אם בבחירתנו להם נתן בנותינו ואת רשיונם בלי בבחירתנו נקח בנותם את כי תועלתכם

 . זה כל נמשך אתנו מישיבתם כי, בעינינו

 

ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם -ְּבזֹאת ֵיֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל-ַא� כב
  :ִנֹּמִלים

 זכר כל לנו בהמול רק, יעקב בני דברי הפך, בדתינו שנגעל ולא, אחד לעם להיות ,בזאת אך

 אך ,אחד לעם בזה גם נוייה כן גם ערלים הכל להיות להתהפך אפשר היה אם כי וזה. בלבד

 .נמולים הם כאשר נמול רק ערלים אנו כאשר ערלים הם ליעשות אפשר אי

 

 מקל יתכן לא זה, כואבים נהיה כאשר להרגנו הוא מרמה אולי רוחכם על יעלה אל יאמר או

 אתם עתה גם ומה, וחמור שכם אתנו הם שלמים למו שהרענו האלה האנשים הלא כי, וחומר

 הארץ אותנו ותשא 'וכו בארץ וישבו רק אינו חפצם כל אך. למו הרעותם לא כי העיר אנשי

 כאשר לנשים לנו נקח בנותם את כן ידי ועל ,לפניהם םיידי רחבת והארץ כי, יחדיו לשבת

 עודם בתם את קחת בעיניך קלה האם יאמרו ולבל. בבחירתנו להם נתן בנותנו אך, אני עשיתי

 להם האם העם כל במילת להם מה כן לא שאם, כן אחרי להרגנו יעצו פן נחוש והלא בשדה הם

 התנאי ישאלו אתנו בלבד שבתם על כי אתנו לשבת 'וכו בזאת אך אמר כן על, לכולנו בנות

 .בשר ערלי בין לשבת ערלה להם מאוסה כי ,אחד לעם להיות הזה

 

  :ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַא� ֵנאֹוָתה ָלֶהם-ְוִקְנָיָנם ְוָכלִמְקֵנֶהם  כג
, והוא ,הם לנו הלא' כו מקניהם הלא כי, אתכם בשבתם לכם יוסיפו ומה יתנו מה תאמרו ואל

, ומתנות בשר להם וחילק אטליז שעשה) ו עט רבה בראשית( ל"רז אמרו העירה בבואם הנה

 לנו הלא' כו מקניהם זה דרך שעל באופן, קשיטה במאה קנה אהלו שם שנטה השדה וחלקת
 אל שחוזר אפשר אתנו הם שלמים אומרו גם ובזה. מושבם לאנשי נכסיהם להפקר קרוב כי הם

 .העיר פני את ויחן על) שם( ל"ז שאמרו כמו והטבות מתנות קבלנו לנוושכ העיר אנשי כל

 

ַיֲעֹקב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו -ְבֵני-ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵניַוְיִהי ַבּיֹום  כה
  :ָזָכר-ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו ָּכל-ַוָּיֹבאּו ַעל

  :בחינות שתי אל לבם שתו ולוי שמעון כי אמר

 . ועמו אביו מיחו ולא שכם חילל אשר אביהם כבוד על. א
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 ועל, האחת הבחינה שהיא יעקב בני שני ויקחו אומרו וזהו, אחותם שטמאו עצמם כבוד על. ב

 לעיקר חשבו שאותה לה אחים שהם רק, אחותם היותה בבחינת ולא .דינה אחי אמר ההשנית

 .דינה אחי אמרו אחריה חסיםייכמת והם
 

 הלבישו שיצרו משכם רבה אשמתם כי בטח העיר על ויבואו להיתח מיחו לא באשר החלוו

 . בדבר הנוגע ומאביו

 

 -ואחר כך 

  :ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו-ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת-ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי-ֲחמֹור ְוֶאת-ְוֶאת כו
 

  :ַהֲחָלִלים ַוָּיֹבּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם-ְּבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ַעל כז
 אל לב שתו לא כי יען, להרוג עוייס ולא ,החללים על באו בניו היותם עם יעקב בני שאר אך

 היותם בחינת אל לא וגם, שללם לשלול די יאמרו כן ועל, אחותם טמאו אשר רק, אביהם כבוד

 כבודו על חש היה לא אביהם כי ידעו כי והוא. אליהם טפלה היא כי אחותם שהיא רק דינה אחי

 מוחים הבלתי על מעלים כי אחותם טמאו אשר באומרם רמזו וגם. בחלליהם חפץ ובלתי בזה

 .טמאוה לםוכ כאילו

 

ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני -ִׁשְמעֹון ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ל
  :ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתיְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי 

 :ֲאחֹוֵתנּו-ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת לא
 

 'כו הכנעני עתה הנה ויאמר יקצר ראוי והיה, מותר בהן יש אלה אמריו הנה '.כו יעקב ויאמר
  '.כו והכוני אלי יאספו

 .מוראם סרה בזה ואיך 'וכו יעשה הכזונה באומרם תוכחתו על השיבו מה ועוד

 

ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני -ִׁשְמעֹון ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ל
  :ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי

 על יעלה לא, יעקב אמר כי והוא, טעם דברי אל לב ישיתו ההם האומות כי ספק אין הנה אך

 עושה ילדות הרבה באומרם, יתקוממו לא הלא, הדבר עשו אביהם בעצת לא כי הארץ יושב רוח

 ופי, נקמה עשותם עד להתאפק כח עצרו ולא בקרבם לבם חם שנה ב"י א"י בני נערים שני כי

 יאמרו כן ועל, הדבר יצא שמאביהם אם כי, יחשבו לא אך. יעקב יאשם ולא שאלו לא אביהם

 אומרו וזהו, עלי להתקומם לבם אל יערבו ובזה, אשמה חלאת שמרי בלי זך האיש זה אין

 ופי, שלום דובר בלבי, שמרים בלי לזך הארץ יושב כל בעיני תיייה כה עד כלומר אותי עכרתם

 ידי ועל אני הלב עכור כי יחשבו פן, עכור ןייו כשמן עשיתוני אותי עכרתם עתה אך. יםושו ולבי
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 ,והכוני כן ידי ועל יחד ונאספו עלי להתקומם לבם אל ויערבו המקום אנשי בעיני נבאש אהיה כן
 .אחדות מהםיע אך, בזה פירוד יש וביניכם ביני כי להם אוכל ולא

 

 גדר אל אברהם זרע הגיע שלא מספר מתי אני הלא כי, בידי וינתנו הארץ לי שניתנה לומר ואין

 שם נאמר מספר מתי יהיו שלא זה גדר שעל, אותם לספור תוכל אם הכוכבים וספור לו שנאמר

 ננחל ואז לרוב השמים ככוכבי ךאלוהי ה' שמך ועתה שאמר משה ימי סוף עד, הארץ נחלת

 . יהושע ידי על ארץ

 כל מהם יבצר ולא אחדות בהם יש אשר והכוני כאחד עלי ונאספו מספר מתי ואני יאמר ובזה

 כמאמרנו ופריזי כנעני באחדות יאספו כי עלי ונאספו וזהו. הם םייבחיר כי לעשות יזמו אשר

 להורות יושב רק יושבים נאמר שלא) יג בראשית( בארץ יושב אז והפריזי והכנעני פסוק על

 שלא 'כו והכוני כן ידי ועל, אחדים האומות ששתי ביושב אמר פה וגם, האומות שבשתי אחדות

 הפך שכם עיר כל את בהרוג ממני נפרדתם כי וביניכם ביני פירוד שנמצא למה, מהם יבצר

 .וביתי אני ונשמדתי וזהו, אחדים ואויבינו לבד וביתי לבד אני כי וביתי אני וזהו, רצוני
 

 :ֲאחֹוֵתנּו-ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת לא
 צויתנו אתה כי יאמרו כי שהוא פחדך נמשך שמזה אותי עכרתם שאמרת מה ואמרו ענו אז

, הדבר יצא ממך כי יאמרו לנו ולא לך אם כי תהיהי לא החרפה אם כי, פחד אין, זאת לעשות

 יגדל הארץ יושב בעיני גם כן ואם ,אחותנו את יעשה הכזונה כי החרפה נגעה לנו גם הנה אך

 נמצא, חרפתנו על לבנו שחם אם כי, מלבך ולא מעצמנו עשינו לנו הנוגע שעל לשער חרפתנו

 .אתה תאשם ולא בנו בערה הילדות חום שאנו אם כי יאשימוך ולא אותך עכרנו שלא

 

  הל פרק
 ָׁשם -ֵאל ְוֶׁשב-ַיֲעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל א

  :ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי� ְּבָבְרֲח� ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחי�-ַוֲעֵׂשה
 ֲאֶׁשר ִעּמֹו -ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ב

  :ֱא�ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבֹתֲכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמ�ֵתיֶכם-ָהִסרּו ֶאת
 ֵאל -ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ג

  :ִעָּמִדי ַּבֶּדֶר� ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתיָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְּביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי -ְוֶאֱעֶׂשה
 ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם -ֱא�ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל-ַוִּיְּתנּו ֶאל ד

  :ְׁשֶכם-ַוִּיְטֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם
  :ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב-ַעלַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱא�ִהים  ה
  :ִעּמֹו-ָהָעם ֲאֶׁשר-ֵאל הּוא ְוָכל-ַוָּיבֹא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ו
  :ֵאָליו ָהֱא�ִהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיוֵאל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו -ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית ז
  :ֵאל ַּתַחת ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות-ַוָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ח
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  :ַיֲעֹקב עֹוד ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶר� ֹאתֹו-ַוֵּיָרא ֱא�ִהים ֶאל ט
 

  :לב לשים ראוי
 . המזבח שם יעשה ולא אל לבית ללכת יתברך שלחו למה

 . עשו מפני בברחו םאלוהיה אליו שנראה במקום יהיה יחויב ולמה

 הלא שם ישיבה יקבע עד מזבח שם יעשה שלא הוא ואם, מיותר שהוא שם ושב אומרו וגם

 . ה'ל המזבח לעשות יחיש ימהר הוא טוב טוב

 . אבן מצבת גם רק יתברך ומצוותכ מזבח עשה לא למה וגם

 בית לעלות חפצים להיותם לא שאם שנראה 'כו ונקומה' כו הנכר אלוהי את הסירו אומרו וגם
 . הנכר אלוהי את יסירו אותם מצווה היה לא אל

 . יתברך כמאמרו בברחי אלי הנראה לאל אמר ולא 'כו העונה לאל באומרו בהם שינה למה וגם

 טרם שם עליו קמו שלא מה אלוהים חתת אל חסיי לא למה ',כו חתת ויהי ויסעו אומרו וגם

 . יסעו

 . שמותיהם שתי הזכרת צורך מה, אל בית היא לוזה אומרו וגם

 לומר לו והיה, הבנה כמשולל שהוא אל בית אל אומרו עניין מה ',כו למקום ויקרא אומרו וגם

 . אל בית למקום ויקרא

  .אל בית פעמים שלש זה מקום נקרא למה וגם
 ). יט כח( ויצא בפרשת. א

 . זה בפסוק .ב

 . אל בית' כו דבר אשר למקום ויקרא) טו לה( לפנים. ג
 . בכות אלון למקום ושקרא דבורה מיתת מודיענו למה וגם

 .מיותרת עוד מלת כי ,עוד' כו ויבא אומרו וגם

 

 טובה להחזיק אברהם כי, אליו הנראה ה'ל מזבח שם ויבן פסוק על כתבנו למעלה הנה אמנם

 ולא' וכו לך לך אברם אל ה' ויאמר נאמר למעלה כי, מזבח בנה אליו שנגלה על יתברך אליו

 בארץ אברם שויעבור עד לארץ בחוץ להיותו שכינה גילוי בלי דבור שמע כי, ה' אליו וירא נאמר

 .אליו שנראה על שהוא, אליו הנראה ה'ל מזבח שם ויבן טובה ולהחזיק. ה' אליו וירא' וכו

 

 ָׁשם -ֵאל ְוֶׁשב-ַיֲעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל א
  :ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי� ְּבָבְרֲח� ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחי�-ַוֲעֵׂשה
, וביתו הוא וישמד ויכוהו עליו יאספו פן גדולה באימה היה יעקב הנה כי והוא העניין אל ונבא

 :תירא ולא דברים שלשה לך עשה יתברך הוא לו אמר
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 ה' היה שם כי, לך תסכון המקום זכות, שם דירתך בקבוע כי שם ושב אל בית עלה קום .א

 גם שכינה בו ששורה מקום בכל כי כנודע, יתירה קדושה שם נשארה ומאז, עליך צבינ

 . שם ממציאותה נשאר בהסתלקה

  :באברהם שנמצאו מדות שתי לך עשה .ב

 הנראה לפניו מזבח ובנה, התודע ה' אליו שבמראה על טובה שהחזיק הנזכרת היא האחת

 . אליו

 עמד אשר המקום אל' כו אברהם וישכם א"כד, יתברך לפניו לתפלתו מקום קובע שהיה שנית

 בעזרו יהיה אברהם אלוהי לתפלתו מקום הקובע כל) ב ו ברכות( ל"ז שאמרו וכמו', כו שם

  :אמר אלה שני ועל. בעזרך אהיה כן ידי ועל', כו אברהם וישכם שנאמר

 . בזה כיוצא על בראשונה מזבח שעשית במקום שהוא מזבח שם ועשה האחת על

  '.כו אליך הנראה לאל טובה להחזיק אם כי טובה כפוי תהיה לבל והשני

 

 בגילוי והיה. עליו נצב ה' והנה שנאמר, בלוז והיה אחת פעם לו נראה יתברך הוא כי והעניין

 כי ה' אליו נראה לא לארץ ובחוץ. הזה במקום ה' יש אכן אמר כן שעל, הלילה במראות שכינה

. אליו להגלות הוא ברוך הקדוש רצה לארץ שנכנס ועתה. הלילה במראות םאלוהיה מלאך אם

 אותה לו להטיב יחזור לא לו שהטיב הטבה על טובה לו מחזיק הבלתי כי יתברך דרכו זה והנה

 והויצ כן על, לו ומתראה שב היה לא אליו שנראה מה על טובה החזיקו בלתי על כן ועל. הטבה

 נראה כן ידי ועל ,אליך הנראה לאל מזבח שם ועשה וזהו, אליו שנראה על מזבח שם לעשות

 '.כו עוד אליו ה' וירא כאומרו שנית שם אליו
 

 ֲאֶׁשר ִעּמֹו -ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ב
  :ֱא�ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבֹתֲכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמ�ֵתיֶכם-ָהִסרּו ֶאת

 ל"ז שאמרו כמו והוא, אחת אבן מצבת הקים רק מזבח בנה לא ההוא במקום יעקב והנה

 אחדות על לו להורות כשיצא, אחד ונעשו אבנים עשר שנים נתאחדו כי) י סח רבה בראשית(

 מצבה תהיה ולא ההוא במקום מזבח לעשות יתברך והיצ עתה כי ראה וכאשר. בניו וצדקות

 רק, אליהם המצבה דוגמא להיות בבני כשרון אחדות אין אולי לאמר לבו אל נתן כן על, כמאז

 נעשו בהם משזכו כי, הנכר אלוהי אם כי זה אין בלבו אמר אז. ויתייוצ כן כי רבות אבנים מזבח

 '.כו הסירו אמר כן על, מהם ליהנות ואסור ביטול לה ואין ישראל של זרה עבודה
 

 יעקב ויאמר וזהו, לו הקרובים כך ואחר ביתו את איש ייסר להיתח כי, הוא הלא ,דעת ולמדנו
 שעבודה מה וגם בהנאה אסורים היותם והודיעם '.כו הסירו עמו אשר כל ואל כך ואחר ביתו אל

 .ושמלותם עצמם יטהרו והיצ ההסרה על נוסף כן ועל, כנידה מטמאה זרה
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ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטֹמן ֹאָתם -ֱא�ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל-ַוִּיְּתנּו ֶאל ד
  :ְׁשֶכם-ַיֲעֹקב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם

 בכל ים ואין שכם עם אשר שהוא למה המלח לים הטילה ולא ,האלה תחת אותם ויטמון

 .שכם עם אשר וזהו כנודע סביבותיה
 

 הנראה לאל מזבח שם ואעשה לבניו אמר לא כן על כי, התייהר לבלתי והוא דעת למדנו ועוד

 '.כו אותי העונה רק ה' אליו שנראה כמתפאר יראה פן, אלי
 

 לארץ בחוץ אם כי ,אל בבית תייה מאז לך נתראיתי לא כה עד הנה לומר 'כו עלה קום יאמר או

 בטרדות אתה אך. לך להתראות חפץ והנני, מראה בלי אך, אל שקראתיך ובשכם, מלאך ידי על

 שוביי שם תקנה כלומר ,שם ושב אל בית עלה קום כן על, עליך נפלו מות באימות זה במקום

 . תשב ושם צילותא בעיא ההוא נבואה גדר כי. לכך מוכן להיות טלטולך מטרדת דעת ותכונן

  :בחינות לשתי וזה

  .שם ושב וזהו משכניה ירא שאתה שכם ממקום מרוחק שאתה .א
 אל וראיה, נתקע שם ממקומו המוריה הר כשנעתק כי, יתירה קדושה שם כי מוכן המקום כי .ב

 שם ועשה וזהו, אליך נראה מהיותי ממך מנעתי לא בטרדה בהיותך שאפילו המקום הכנת
 קדושת זה כל ועם הימנה גדולה טרדה שאין אחיך עשו מפני בברחך אליך הנראה לאל מזבח

 אראה כן ידי על כי כלומר 'וכו בברחך' וכו שם ועשה וזהו. ולהועיל לעזר לך תהיהי המקום

 . הטרדה יעצורך ולא אליך

 כלומר ,עוד שאומרו', וכו ארם מפדן בבואו עוד יעקב אל ה' וירא הכתוב מאמר והוא, היה וכן

 .המקום באמצעות שם לו שנראה, הראשונה הפעם אל נוסף עוד

 

ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְּביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶר� -ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה-ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ג
  :ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי

 ההוא בלילה שהוא צרתי ביום אותי העונה לאל מזבח שם ואעשה באומרו לפניו מאמרו וזהו

 שלא מה כלומר ,הלכתי אשר בדרך עמדי ויהי ההיא ההבטחה ידי שעל, אחיו מפני בברחו

 .לרצותו מזבח אעשה כן ועל, ויראתי כה עד הכרתי

 

, קולי את השמיעך אם כי מראה בלי רק כעת אפשר ואי, אליך להראות חפצי הנה ,יאמר או

 זה במקום כי והוא. מראה בלי םאלוהי קול ששמע לך לך אברם אל ה' ויאמר על שכתבנו כמו

 ושב, הפחד ממקום רחוק אל בית עלה קום כן על ההוא נבואה לגדר מוכן ואינך טרוד אתה
 מאמר והוא '.וכו הנראה ה'ל הודאה מזבח שם ועשה וגם. טרדה משולל מיושב כלומר שם

 שלא למעלה שהקשינו מה ענייןוה', וכו בשלום ושבתי' וכו עמדי םאלוהי יהיה אם באומרו יעקב

 הוא אך, מאליו כשב בשלום ושבתי אם כי' וכו והשיבותיך באומרו יתברך כמאמרו והשיבני אמר
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 מהארץ שהוא הולך אנכי אשר בדרך עמדי םאלוהי יהיה אם הוא להיתפ צריך שאני מה לומר

 ושבתי אם כי והשיבני אומר איני החזרה על אך', וכו ושמרני אמרתי כן ועל הטמאה לארץ לחוץ

 . בשלום אשוב מאלי כאילו

 

  :לפני יותוזכ שתי הלא כי והטעם

 . אב כיבוד םיילק אבי בית אל בואי אחת

 בה שהדר לארץ בחוץ כן שאין מה םאלוהיל לי ה' שיהיה מקום ישראל לארץ בא אני כי שנית

 .אלוה לו שאין כמי דומה

 לארץ ששבת החזרה על לא, טובה לי להחזיק מזבח שם ועשה יתברך מאמרו בעצמו זה והנה

 טועה אלא אינך בארץ עתה כן על כי כלומר, בהליכה יתהישה בברחך אליך הנראה לאל אם כי

 לבניו מאמרו וזה. לירא כעת לך שאין באופן, והפריזי הכנעני הארץ ומיושב מעשו פחדת מאשר

 בדרך עמדי ויהי, עשו מפני רחיובב שהוא צרתי ביום אותי העונה לאל מזבח שם ואעשה

 לא כן שעל כלומר, צרה לי אין כי פחד לי אין עתה אך, לארץ לחוצה מהארץ שהיה הלכתי אשר

 כי, צרתי עת תהיהי לא כי' וכו מיד נא הצילני שאמרתי בשובי עשו דבר על בהתפללי ענני

 .כמדובר פחד היה לא בשבתי

 

  :ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקבֶהָעִרים ֲאֶׁשר -ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱא�ִהים ַעל ה
 סבבוהו לאשר משל הוא כי) א לז לקמן( יעקב וישב על) ג פד רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה

, יעקב וישב אז ,עשו אלופי כל את בראותו עשה כן .ירדפהו לא יהלך ולא ישב שאם ,כלבים

 כן שאין מה, עמו םאלוהיש אם כי זה אין יאמרו יחיתנו לא ומוראם שיושב בראותם כי והוא

 . מציל אין כי ותפשוהו רדפו עזבו םאלוהי לאמר לב יתנו כי בלכתו

 אך, והכום עליהם נאספו שלא מה יפלא לא ובוטח יושב בהיותו הנה כי פה יאמר זה דרך ועל

 עמו ה' היה לכן, וירדפוהו נסה נפילה לתיותח, הוא נס מפחד כי לומר מקום והיה ויסעו כאשר

 '.וכו רדפו ולא' וכו אלוהים חתת ויהי כי
 
  :ִעּמֹו-ָהָעם ֲאֶׁשר-ֵאל הּוא ְוָכל-ַוָּיבֹא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ו
  :ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיוֵאל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא�ִהים -ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית ז

 .העבר על טובה להחזיק יתברך ומצוות םייק '.וכו שם ויבן

 
  :ֵאל ַּתַחת ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות-ַוָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ח

 ותמת כי עצב בהיותו שגם אם כי, טרוד עתה גם עודנו אליו להגלות ה' עתה חננו בלבד ולא
 שמראה שעם, היא גם אמו מיתת על נתבשר שם כי על בכות אלון שמו ויקרא וגם דבורה

  .זה כל עם שמחה צריכה הנבואה
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  :ַיֲעֹקב עֹוד ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶר� ֹאתֹו-ַוֵּיָרא ֱא�ִהים ֶאל ט
 בבת התפעל לבלתי והנה. הקודמת על תוספת זו כי עוד אומרו וזהו, שנית פעם אלוהים וירא

, לקו קו אצלו אושיב רבקה מיתת כך ואחר דבורה מיתת להיתח יתברך השם השמיעו אחת

 .המראה לקבל כח עצר כן פי על ואף ,בכות אלון למקום וקרא התפעל זה כל ועם

 

 לו להחזיק מצבה יעקב ויצב אז' וכו הארץ ואת' וכו גוים וקהל גוי ובשרו ה' ברכו אשר ואחר

 יצחק בו שנעקד מזבח אבני שהיו, המקום מאבני ויקח על ל"ז שאמרו כמו והוא. טובה יתברך

 שלמה תהיה טתוימ כי ידע יתאחדו שאם ואמר), לד פרק( אליעזר רבי פרקיב שאמרו כמו

 וכשרון גדולת אל לרמוז שהוא שמן עליה ויסך מצבה וירימה, אחת אבן נעשו ואז אחדות ובעלי

 .בניו

 

 כי, בהם שלמה אחדות היה אם מסופק היה רבות אבנים מזבח ועשה אל בבית אוובב והנה

 ידם את ששלחו על מאום דבק בידם פן וחש, בידם אשר הנכר אלוהי את להסיר הוצרך הלא

 'כו הארץ ואת יצאו מחלציך ומלכים אומר ה' קול את שמע כאשר אך. הםאלוהי בפסילי
 אותם חסיימ הארץ את לזרעו לתת יתברך הבטיחו שזולת הארץ את אתן אחריך ולזרעך

 מצבה שם ויצב כן על. יתברך לפניו נחשבו וצדיקים לאחדים כי ספק אין הנה אמר. אחריו

 כוונת אל לרמוז אבן מצבת ואמר שחזר וזהו. המוריה בהר אבן מצבתב רמז אשר אל לרמוז

 שם הנזכרת הכוונה אל לרמוז, ראשה על שמן ויצוק כן ועל, הקודם שבמקום אחת אבן מצבת

 .כמדובר

 

 לב נשית הכוונה אל אולב .אל בית אלוהים שם אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא

 . יתברך עלותו הודעת צורך מה אלוהים מעליו ויעל) יג פסוק( למעלה אומרו אל

  .אתו דבר אשר במקום שהיה וגם
  :רגלים שלש זה אתו דבר אשר המקום שמזכיר אלא עוד ולא

 , אתו דבר אשר במקום' כו ויעל
  ',וכו אתו דבר אשר במקום' וכו ויצב

 '. כו אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא

 

 הכנת כי יעקב לב על יעלה אפשר היה עצב בהיותו גם ומה ה', אליו נראה כאשר כי הוא אך

 כן על. שבראשונה עצמו ההוא המזבח במקום היה שלא עם, ההוא הכבוד את לו עשה המקום

 שם שרתה אתו לדבר באמצעותו אדרבה כי, הוא נהפוך כי לו הורה יתברך הוא עשה מה

 נסתלקה אתו דברו אחר כי והראיה. המוריה הר הוא הראשון המקום זה היה לא כי, שכינה

 שם שכינה שרתה שלא יורה כי 'כו במקום אלוהים מעליו ויעל וזהו. ההוא המקום מן שכינה
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 בו השראת לו גרם שהמקום ולא במקום שכינה המשרה הוא כי, אתו מדבר שהיה למה רק

 . ה' אליו הראה גדר עד שכינה

 

 טוב לא, למעני שכינה בו שתשרה המקום זה שזכה אחר, איפה כן אם, אמר, כך בראותו כן על

 אשר במקום מצבה יעקב ויצב כן על, לעולם שם תשרה אם כי עוברת טובה לו תהיה הדבר
. לעד שכינה שם לשתשרה אתו דבר ששם מה בזכות המצבה מעשה שיצטרף כדי אתו דבר

 שם ממנו שויעל מקום הוא אשר, אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא כי, כן ויהי

 . יתברך לאל קבוע בית כלומר, אל בית קראו םאלוהי

 

 . שכינה לקביעות חדויינת מקומות שלשה כי נמצא

 .לוזה לכבודו ובא ההר כשנעתק ,אל בית יעקב לו שקרא המוריה הר הוא שבכולם הגדול .א
 . כך נקרא העיר כל גם זה שם שעל עם

 כשנעתק המוריה הר את עליו סבל אשר המקום הוא, ללוז בבואו בנה אשר המזבח מקום. ב

  .אל בית האל וקראו. שמה ובא
 יעקב וקראה מצבה ובנה משם שכינה ונסתלקה שם אליו כשנראה אתו דבר אשר המקום .ג

 .עניין שבאמצע פסוקים אל ונחזור. תמיד שכינה שם להיות אל בית

 

 ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמ� -ִיָּקֵרא ִׁשְמ� עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם-לֹו ֱא�ִהים ִׁשְמ� ַיֲעֹקב לֹא-ַוּיֹאֶמר י
  :ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיְקָרא ֶאת

 . מיותר הוא יעקב שמך אומרו הנה

 . פסוק סוף עד שמך יהיה אומרו וכן

 

 והנה אמרו רז"ל (ברכות יג,א) לא שייעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו.

 . ביעקב ולא לגמרי אברם שם נתבטל באברהם למה ,לב לשים וראוי

 איברים חמשה היו כי היה אברהם הקרא כי), טז לך לך( תנחומאב שאמרו במה אחשוב אך

 ועל, הגויה וראש ושפתים ולב יםיזנוא שתי, ערלה בהם נאמר אשר חסרים איבריו ח"שברמ

 נראה היה אברם שם נשאר היה אם כן ועל. איבריו ח"רמ בכל נשתלם הגוף ערלת תיקון ידי

 שמורה, ח"רמ שעולה אברהם תמיד נקרא כן על, איברים החמשה אותם חסרים היו עדייןש

 זרעו שיד, עשו בעקב אוחזת שידו שם על יעקב נקרא כי ביעקב כן שאין מה. נשתלם שבכולם

 אחר הוסיף ועוד) יג סג( רבה בראשית במדרש שאמרו כמו עשו ממשלת בעקבות לו מושלה

 םאלוהי את שרה באונו כי כן ועל, םאלוהי עם שרית כי א"כד, נשתרר מלאכים עם גם כי כך

 . ישראל נקרא
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 כל ועם, זה שם יעקר ולא יעקב שמך אמר כן על טובים כאחד השמות שני זו בבחינה והנה

 מטעם כמקודם יעקב שמך הכתוב ושיעור .ישראל אם כי עיקר שיהיה יעקב שמך יקרא לא זה

 ישראל כי יעקב שמך יקרא לא זה כל ועם, אדום אחרי המלכות שתופס הולדו בעת שנקרא

 .עיקר יהיה

 

 

   :ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָּך ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶצי� ֵיֵצאּוַוּיֹאֶמר לֹו ֱא�ִהים  יא
 .יצאו מחלציך ומלכים שירבה אמר ישראל בשם הרמוזה השררה ובכלל

 
  :ָהָאֶרץ-ַאֲחֶרי� ֶאֵּתן ֶאתָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְל� ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע� -ְוֶאת יב

 . מיותר יראה הארץ את אתן אומרו

 נחלה שהיא לגבולותיה כנען ארץ שהוא וליצחק לאברהם נתתי אשר הארץ את יאמר אך

 . ולישמעאל לעשו ולא אתננה לך, במצרים

 בלא יעקב נחלת העולם כל היא סתם הארץ את אתן אחריך המיוחס לזרעך כי אוסיף ועוד

 .אתה בוייר וזהו. מצרים

 

  :ִּדֶּבר ִאּתֹו-ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱא�ִהים ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יג
  :ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן ַוַּיֵּס� ָעֶליָה ֶנֶס� ַוִּיֹצק ָעֶליָה ָׁשֶמן-ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יד
  :ֵאל-ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא�ִהים ֵּביתֵׁשם ַהָּמקֹום -ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת טו
  :ֶזה ָל� ֵּבן-ַגם-ִּתיְרִאי ִּכי-ַוְיִהי ְבַהְקֹׁשָתּה ְּבִלְדָּתּה ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל יז
 

 . מלמות מוראה תוסר איך בן בהיותו כי יקשה', כו תראי אל אומרו

  .זה גם אומרו לרבות בא מה וגם
 . מיותר הוא לך אומרו וכן

 

 עוד שיוליד הוא מקרא של ופשוטו ,ממך יהיה גוים וקהל גוי ליעקב אמר יתברך הוא הנה אך

 :בנים שני
 , גוי הוא האחד
 . גוים קהל הוא לשנים שיחץ אחד הוא והשני

 

  :שני פירוש או

  ,בנימין הוא גוי כי

 . שבטים לשני יוסף שיחץ הוא גוים וקהל
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 תיראי אל המילדת מאמר וזה הראשון כפירוש הראשון כפירוש נראה היה רחל מות וטרם

 את מרבה הגם כי זה גם כי אומרה וזהו ,גוים וקהל גוי שהם ממך הוא ואחר זה כי מלמות

. שנים הלחינות כאחת תלד יתכן לא כי ,בן לך והוא אחר ללדת תחיה עדייןש לומר, השלישי

 ונתתיך' כו אלי נראה שדי אל יוסף אל יעקב מאמר והוא, השני הפירוש הוכרח במותה אך

 ושמעון כראובן' כו בניך שני ועתה וזהו. שבטים לשני שתחצה הוא העמים ואותם עמים לקהל

 עלי מתה מפדן בבואי ואני הלא כי אפשר אי גוים קהל מחדש שאוליד הראשון הפירוש כי' כו

 .במקומו כמפורש רחל

 

 :לֹו ִבְנָיִמין-אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא-ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה יח
 . מיותר הוא מתה כי אומרו

 . שמתה אחר דברה איך וגם

 . מותה אחר הוא מתה כי ואומרו, מיתה עת הוא נפשה בצאת כי, מאמרו סותר הוא וגם

  .רחל ותמת כך אחר אומר איך וגם
 לו מלת כי אותו קרא או שמו קרא לומר לו היה ,לו קרא ואביו אומרו אל לב לשים ראוי וכן

 .צודקת בלתי

 

, המשפחה לכל טוב סימן - במשפחה בן נולד כי) ז ג קטן מועד ירושלמי( ל"רזמ ידוע הנה אך

 בשביל אמרה. בן ולידת אחד מיתת יחד באו והנה. המשפחה כל תדאג מהמשפחה אחד מת

 חסייית כלומר אוני בן שמו ותקרא כן על, הוא יפה סימן לאו מהמשפחה אחד ומיתת מתה כי

 ולא מיתתה סימן תתקן שלידתו באופן, האנינות בזמן מותי אחר נולד כאילו האנינות אל הבן

 חסייתת שאפילו לומר ובנימין קרא אביו אך. להיפך שיהיה באופן מותה קודם לנולד חסייתת

 .מיתתה סימן של שמאל על ויגבר חסד וכלו ישראל בארץ שנולד ימין בן הוא תחלה מיתתה

 

  :ַוָּתָמת ָרֵחל ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶר� ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם יט
 הדבור פי שעל) ג רבתי פסיקתא( ל"ז מאמרם מורה ויקברה אמר ולא ותקבר מאומרו הנה

 מארץ שישובו בגלות בעברם ישראל על רחמים תבקש למען, בבחירתו ולא שם אותה קבר

 ארבעים שהוא[ ישראל אלוהי פי על אשר כמספר אפרתה בדרך ותקבר כי, נרמז גם. אויב

 .קטן במספר] וחמשה

 
  :ֵעֶדר-ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיט ָאֳה�ה ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל כא
ָאִביו ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש -ַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוֵּיֶל� ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת כב

  :ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר-ַוִּיְהיּו ְבֵני
  :ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור ַיֲעֹקב ְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂשׂשָכר ּוְזֻבלּון כג
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  :לב לשים ראוי
 , עדר למגדל מהלאה אהלה ויט שנסע ללמדנו בא מה

 . ההוא במקום אהלה נטות או במקומו שבת יוסיף ומה יתן ומה

 . פלוני ממקום הלאהל היה אלא מקום םיימס שאינו וגם

 אהלה בתוך ויתגל שם שנאמר בנח) ז לט רבה בראשית( ל"רז שדקדקו דרך על לב נשית וגם

  .אהלה ולא אהלו לכתוב ראוי היה פה גם כן', כו כתיב אהלה
 במה יש כותייש איזה כי מיותר שהוא ההיא בארץ ישראל בשכון ויהי אומרו עניין מה וכן

 . ראובן מעשה אל ההיא בארץ ששכן

 . ישראל ארץ כל שכולל ההיא בארץ אלא מקום םיימס שאינו ועוד

 או קל היה אם ענייןה מציאות אם כי ומורדת מעלה השמיעה אין כי ישראל וישמע אומרו ועוד

 אם כי כפשוטו הדבר אין כי להורות עשר שנים יעקב בני ויהיו מיד יסמוך ראוי והיה, חמור

 .ישראל וישמע באומרו יפסיק ולא, אויב אחיו במספר עדיין
 

 אם כי חלילה שכב לא שאמרו), ב נה שבת( ל"ז מאמרם אל לב נשית העניין אל אולב והנה

, רחל עם היה כאשר שם מושבו עיקר יעקב לעשות רחל מקום לבלהה שנתן אביו יצועי שבלבל

 והלא. המשכבות והיפך, לאמו כן יעשה במותה גם אם כי רחל ייבח די לא באומרו ראובן ויקנא

 .בכתובים מה רמז אפילו מזה יהיה שלא היתכן מאד יקשה

 

ִיְׂשָרֵאל ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו ַוִּיְׁשַמע -ַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוֵּיֶל� ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת כב
  :ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר-ַוִּיְהיּו ְבֵני

 הנרמזת בלהה היא ההיא בארץ שכנו מקום שעשה ההיא בארץ ישראל בשכון ויהי כן ידי ועל

 ראובן וילך כן על. ברמז רק בתורה נאמרים כאלו דברים אין כי, תמשל לקרקע האשה כי

 כאילו משם ותעל, שם שוכנת שכינה תהישהי המקום קדושת שחילל שהוא 'וכו וישכב בקנאתו

 וכן. עלה יצועי חללת אז' וכו משכבי עלית כי אליו מאמרו והוא. כבודה שחילל עמה שוכב היה

 .קטן במספר התיבה עם שבלבל הוא וישכב

 

 שמע כי ישראל וישמע הלא כי' כו שבלבל רק הכתוב כפשט רעה עשה שלא בפירוש ביאר ועוד

 אמו את לשום כן ויעש ישראל וישמע כאמור אמו על שקנא אם כי זה ואין, רצונו ויעש אליו אביו

 .בלהה את ולא רחל במקום

 

  :ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור ַיֲעֹקב ְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂשׂשָכר ּוְזֻבלּון כג
 במספר כי עשר שנים יעקב בני ויהיו כן על, אביו אליו ששמע מה רק הדבר היה שלא כן ועל

 .כפשוטו שכב לא כי אויב אחיו
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  :ַעָּמיו ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ָּבָניו-ַוִּיְגַוע ִיְצָחק ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל כט
  :לב לשים ראוי
 . וימת ויגוע כופל למה

 . שניהם בין בשמו מפסיק וגם

  .עמיו אל אסיפה עניין מה וגם
 . ימים שבע בם נאמר ולא ממנו יותר חיו כמה כי ימים שבע אומרו ועוד

 .בן בתואר יעקב עם וכוללו עשו את מזכיר למה ויעקב עשו אותו ויקברו אומרו וגם

 

 . צדיקים מיתת הוא כי הוכרח גויעה תואר אמנם

 כרוז יוצא נפטר כשהצדיק כי) ריח דף( ויחי פרשת הזוהר ספר מאמר נזכיר העניין אל אוולב

 ואין. עמיו אל אסיפה קראיי אחשוב במחיצתם אתם והאסף. מחיצתו בני כל לקראתו שיצאו

 קצת ממחיצתו חוץ יעכבוהו יש כי, גילו בני עם מחיצתו אל מיד ללכת זוכה אדם כל לא כי ספק

 לא כי ,עמיו אל ויאסף וימת] צדיקים שאר אצל[ יאמר לא זה ועל. שבידו חטא איזה על זמן

 להיתח למרק צריך שאין כיצחק מחיצתו אל מיד בהולך רק, מחיצתו בני עמיו אל נאסף מיד

 .עמיו אל ויאסף ויגוע וזהו, דבר שום
 

 וישב פרשת
 

  לז פרק
  :ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען א
ְּבֵני -ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת-ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאתֶעְׂשֵרה -ְׁשַבע-ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן ב

  :ֲאִביֶהם-ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל-ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת-ִבְלָהה ְוֶאת
 

  :ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען א
 ל:"רז אמרו והנה. למטה ולא למעלה לא מקושר בלתי יראה זה פסוק הנה

בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה, ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה,  :אמר רבי אחא

  .השטן בא ומקטרג

אמר: לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם 

נזדווג לו שטנו הזה. תדע לך שהוא כן. יעקב אבינו ע"י שבקש לישב בשלוה בעוה"ז, 

 .)לפי נוסח המדרש שבידינו – ג פד רבה בראשית( .של יוסף
 

 . שאחריו מה אל הכתוב שקשרו הנה
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, נחשב זר כמו הלא הזה בעולם שלוה בקשו על לצדיק ענוש הלא כי במאמרם קשה עדיין אך

 ?הבא לעולם והקרן הזה בעולם מצוותו תורה פירות יאכל לא למה כי

 

 את גם כי, רצה אמר ולא בקש באומרו, בקשה לשון באומרו תירץ זה כי אומרים שמעתי והנה

 יראה במדרשים שהבקי אמת והן. אחריו ויחזר שיבקשנו לא אך םאלוהי מאת איש יקבל הטוב

 . רצה במקום בקש אומרו מספר אין פעמים

 אומרו אל לב לשים ראוי תורייה זולת כי'. וכו ןייד לא לומר בהתימו ענייןה תירץ אחשבה אך

 שמורה ,תיקון לשון ולא, אלו בלשונות וכיוצא להם שמזומן מה אמר ולא, להם שמתוקן מה

 .קוןית חסר שהיה מה להם שמתוקן

 

 בעולם פירותיהן לאכול המיוחדות מצוותו תורה פירות יאכילום שלא מצינו צדיקים כמה והנה

 ?ומעשיהם תורתם מפרי נעשה ומה, ודומיהם פדת בן אלעזר ורבי דוסא בן חנינא כרבי, הזה

  :ל"ז מאמרם על והנה

 ?עניים בני למה .וכבוד עושר בשמאלה כתיב :הוא ברוך הקדוש לפני תורה אמרה

כדי שלא יעסקו בדברים אחרים  ?למה הם עניים בעוה"ז .יש אוהבי להנחיל :והשיב

 )תתקלד משלי שמעוני ילקוט(  .כי העושק יהולל חכם  :וישכחו התורה, דכתיב

 יתברך הוא שאומר הוא אך. הזה בעולם והפירות הבא בעולם הקרן ינחילם ?תשובה זו ומה

 ולא ,הזה העולם טובות שהוא הבל שהוא במה פירותיהם יכלו, הזה בעולם פירות אאכילם אם

 .'וכו יעקב בקש פה יאמר וזה. הבא לעולם מתייק קרן מהפירות יעשה כן על, יש שהוא במה

 

 ןייד לא אמר לזה ?הזה בעולם פירות שיאכל מה אוהלים יושב ליעקב יחסר האם תאמר ושמא

 להם מתוקן ,הבל שהמה הזה העולם טובות שהוא מעשיהם שפרי, להם שמתוקן מה לצדיקים

 .הזה בעולם טוב גם שמבקשים אלא, מזה גדול תיקון שאין, רוחני טוב ונעשה

 
 אביו מגורי בארץ אומרו אל לב בשום, יאמר, שלמטה מה אל כן גם מקושר הפשט דרך ועל

 . כנען בארץ יעקב וישב לומר לו והיה, מיותר שהוא

ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע� ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם -ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי :פסוק על מאמרינו נזכירה לזה אך
 יחיד בלשון כנסויה אל לב לשית שראוי  .)יג טו לעיל( ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

 הארבע מתחיל מיצחק כי הורה אך. ועינוי בעבדות ויצא רותבגֵ  נכנס וכן. רבים בלשון וצאתו

 כי אחת, ידיעות שתי ,תדע ידוע :אמר. עצמי שעבוד ויש בעלמא גרות יש כי והוא. שנה מאות

 לך שנקרא ,מיצחק שהוא זרע לך בא מעת שהוא, זרעך יהיה בעלמא וטלטול גרות שהוא גר

 אותם נויוע ,רבים כשיהיו ועבדום אז - בוייר לכלל בהגיעם אך. בוייר לכלל עםהגי טרם זרע

 .שנה מאות ארבע הם והעבדות הגרות ובין. במצרים שהוא
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'. וכו גור ואמר חזר למה ,שכון אומרו שאחר) ג-ב כו לעיל( יצחק אל יתברך מאמרו יובן ובזה

 איך לומר יצחק יוכל הנה, כנען בארץ ישכון יתברך צוותו אחרי כי הוא אך. הלשון שינוי וגם

 לנו הלא כנען ארץ אך, להם לא בארץ זרעך יהיה גר אמרת אתה והלא, הזאת בארץ אשכון

 לזרעך כי, היא לכם לא כי, הזאת בארץ גר תחשב .גור אמר לזה. הגרות בה ינוכה ואיך, היא

 .להם אינה עדיין כי, להם לא בארץ באומרו כיוון כן גם וזה. מעתה ולא לעתיד אתן

 

 הארבע מאז ימנו ולא הגירות חוט נפסק היה בשלוה היה ואילו .הגירות נמשך היה ביעקב עדייןו

 בארץ ושלוה שובייב יעקב וישב הנה תורה אמרה כן על, ורב עצום הפסד והיה שנה מאות

 כי, היא אף תחשב להם לא ארץ כי ,אביו מגורי בארץ וזהו, הגרות םיילק אביו בה גר שהיו

 הארבע ויתחיל הגירות חוט נפסק היה שובוייב כי באופן. עדיין לישראל ולא כנען בארץ הוא

  – לכן. יעקב מזרע שנה מאות

 

 [יוסף ואחיו]
 ְּבֵני-ְוהּוא ַנַער ֶאתֶאָחיו ַּבּצֹאן -ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת-ְׁשַבע-ב ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן

  :ֲאִביֶהם-ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל-ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת-ִבְלָהה ְוֶאת
 תיהאמ השעבוד אל אחריו נמשך, התולדות עיקר יוסף היות ידי שעל 'וכו יעקב תולדות אלה

 .הגרות שנות מספר חבל יפסק ולא, מעתה שלוותו ותמנע

 

. יעקב לבחירת עשו בחירת בין מה להורות והוא, הקודם עם גם הכתוב ויקושר ,אפשר עוד

 ב רבה בראשית ןייע( ל"ז ופירשו .אחיו יעקב מפני ארץ אל וילך בעשו נאמר למעלה כי והוא

 פורע אביו את שנוחל מי, מצרים גלות הוא וחוב, כנען ארץ היא נחלה לנו הלא עשו אמר כי) יג

 שהחל בגירות בחר כי, היפך יעקב אך. מצרימה יגלה לבל הארץ תחום מכל וילך כן על, חובו

 גר םיייתק שבזרעו בחר כי, כן עשה טעם ולאיזה ,אביו מגורי בארץ יעקב וישב וזהו. יצחק בו

 ת"שהבי ,כנען בארץ אומרו וזהו, נחלתו יורש אביו חוב הפורע כי, כנען ארץ בשביל ,זרעך יהיה

 .אחת פעם בארץ שנאמר אחר מיותרת אינה ובזה. בעבור ת"בי

 

 כמה דעת ללמדנו תורה באה כי והוא. ולמטה למעלה לו בסמוך אמיץ הקשר ויהיה ,יתכן עוד

 לידי המביאה ביתו בתוך קנאה אש שביב עליו רע כי, ביתו שלום על אדם יזהר צריך וכמה

 ועצמו גדלו מה וראה הביטה כי. וחוצה ביתו שמדלתי מלחמה אנשי שונאיו מחנות מכל, שנאה

 שובייב יעקב וישב אלה כל ועם. הנזכרים יעקב נפש שונאי ,יחדו ושריו ואלופיו עשו בני מאד

 מרגשת אביו שם ומטולטל גר שהיה ,אביו מגורי בארץ היות עם, מכלם מחריד ואין ושלוה

 ותושבי עשו אלופי, נפשו שונאי וחטאים רעים שכנים סוגים שני ליעקב היו באופן. הארץ תושבי

 בלי בארמנותיו שלוה בהיות זה כל ועם, סוריןיי ידי על שהיא כנען בארץ היות על נוסף, הארץ
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 בביתו ושנאה קנאה שנתגלגלה ידי שעל 'כו יעקב תולדות אלה אך. שובייב היה, קנאה

 .הסיפור כהמשך נח ולא שקט ולא שלו לא מאז בחומותיו

 

ְּבֵני -ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת-ְׁשַבע-יֹוֵסף ֶּבןֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב  ב
 -ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת-ִבְלָהה ְוֶאת

  :ֲאִביֶהם-ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל
  :לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ְזֻקִנים הּוא-ֶבן-ָּבָניו ִּכי-יֹוֵסף ִמָּכל-ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת ג
  :ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁש�ם-ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל-ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ד
 

  לב: לשית ראוי

 . יוסף את רק מזכיר ואינו יעקב תולדות אלה אומרו אל. א

  .בצאן אחיו את רועה ושהיה שנה עשרה שבע בן שהיה מודיענו למה. ב
 . הצאן לומר לו והיה בצאן אומרו. ג

  '.כו בלהה בני את נער שהיה מודיענו למה. ד

 . וזלפה בלהה בני את יאמר די שהיה מיותר זלפה בני ואת אומרו וכן

 . המה נשיו כי ידע לא מי אביו נשי אומרו. ה

 . הקודם אל 'כו יוסף ויבא אומרו יקושר איך. ו

 . הקודמים בפסוקים כאשר יעקב ולא ישראל קראו למה, אהב וישראל .ז

 .אותו שישנאו, זה על יוסף פשע מה אהבו אביו אם כי ',כו אחיו ויראו אומרו. ח

 

 [בשבחם של בני יעקב]
, םאלוהיה איש אביהם והקדוש ,יה שבטי השבטים מעשה הרואה מלב תועה להסיר הנה אך

 רעה בתםיד את ויביא ואוש שמע שאיי כיוסף םאלוהי קדוש, פלאיי ולא כאלה יראה מי הלא כי
 . אביהם אל

 . יקבלנה ה' קדוש כאביהם ומי

 דמו ואותו, מות שערי עד ויביאוהו בו ויקנאו אחיהם את ישנאו עליונים קדושי כשבטים ומי

 אנשי האם, לישמעאלים מכרוהו אותו ובעלותם, ועקרבים נחשים בור אל אותו וישליכו להרוג

 . כמעשיהם יעשו אמת

 

 אולי, רולאמ, יעקב זרע על טובות לא אשר מחשבות לחשוב ופתי שוגה לאיש מקום היה כן על

 איזה או, אדום הוא עשו אביהם אחי לזרע וישוו ידמו ואולי. אל עם לבם נכון לא וחס חלילה

 . איבה נוטרי ואלה, בהיד מוציא זה, כן על כי, למו נערוך דמות

 ללשון כרותה ברית כי באומרם, יוסף בתיד קבלת על לשונם רסן ישלחו לא יעקב על אם וגם

 . כמוהו לאיש כראוי שלא ,יחשבוהו לבב יושר לבל גם הלא, מנהו שמץ שיקובל הרע
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 דמיון םאלוהי זרע על יחשבון מה, ותאמר תמימה ה' תורת באה, האלו הדברים כל על ,כן על

. יעקב תולדות אלה, בפסוק האמורים אחיו וכל יוסף שהם, אלה הלא כי, חלילה יעליבל בני אל
 כולו כי, הקודמת בפרשה האמורים עשו של על להוסיף, עליהם יאמר תולדות אלהו ו"בוי ולא

 .אמת זרע

 

 כל אשמת גדר מודיעך הנני כי, אשמותם תכביד אל !טובים בלתי מעשיהם הלא תאמר ושמא

 ן"גרישי שני ובו שנה עשרה שבע בן יוסף ואומר ביוסף ומתחיל. ראשון ראשון על מהם חלק

 הלא כי, תחשבנו ןועו לכובד אל, עיניך מראה לכל עשה טוב לא אשר יוסף, ואומר קול כמגביה

 וכשרון חכמה מרוב בצאן בהיותם ומדריכם אחיו את ומנהיג. היה ורך נער שנה עשרה שבע בן

 איך כן ואם. בחומותיו בביתו אותם הרועה היה אביו כי אביו בבית ולא בצאן היה וזה. בו אשר

 .אושו שמע להביא גדולה חטאה לחוטא כזה איש יחשד

 

 לא. וכשרון חכמה מרוב לא לבב וגודל והומגא היה אחיו את רועה שהיה מה כי תאמר ושמא

 לא כי להורות, והטעם. ומשרת כנער עמם מתנהג בלהה בני את נער והוא הלא כי !הוא כן

 שפחת בלהה לבני בלבד ולא. אביו נשי אומרו וזהו אביו לנשי רק מחשיבם היה שפחות לבני

 בני את גם יכבד בלהה בני שאגב יחד ארבעתם בהיותם בלבד ולא. זלפה בניל גם אם כי אמו

 בני אמר ולא זלפה בני ואת בלהה בני את אומרו וזה, עצמו בפני וכת כת כל את אם כי, זלפה

 .וזלפה בלהה

 

 . רעה בהיהד הביא למה אשמתו תגדל עתה כן אם תאמר ושמא

 אל אם כי היה לא רעה דבתם את יוסף ויבאש מה הלא כי. בעיניך הדבר כך כל יקשה אל
 בהיד מוציאי ככל לזרים ולא, לבנים כאב ישרה בדרך וידריכם בדרכיהם יחפש למען ,אביהם

 .יוסף על מה התנצלות ניתן הנה. העם בעיני ריחו ולהבאיש עליו שנאמר מי את שיילב שכוונתם

 

  :ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים-ֶבן-ָּבָניו ִּכי-יֹוֵסף ִמָּכל-ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת ג
 אותו כי ,בניו כל על יותר אהבו כן שעל ,בהיהד שקבל ,כאשם יעקב יהיה כן אם תאמר ושמא

 . מכולם לכשר החזיק בלבד

 הקלנו הלא לומר, ישראל שעל רביע טעם אל לב בשום והוא ',וכו אהב וישראל אמר לזה

 .יוסף אשמת

 

 בא תיישה וישראל, ואומר קול כמגביה אמר כן על. אביהם על אשיב מה נא תאמר ואם

 מה היה לב ביושר כלומר, ישראל אם כי כאן קראתיו יעקב לא כן על כי, כן תעשה אל, להאשים

 אחד, זקונים שני בן ,לו הוא זקונים בן כי על רק חלילה בהיהד קבלו על לא, יוסף את שאהב

 כי והוא ,פסים כתונת רק היה לא הנה אחיו על העדיף ואשר. חכמה שקנה שנית כמשמעו
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 ל"רז אמרו כאשר, כמעט נגלה הבלתי המלבושים שבכל התחתון המלבוש הוא כתונת

 הוא פסיםה כתונת שאמרו עליו אשר פסיםה כתונת על פסוק על) טו פד רבה בראשית(

 .העליון המלבוש עליו אשר התחתון

 

  :ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁש�ם-ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל-ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ד
, אשמתם יותר תכבד שעתה, אחיו על תשיב ומה ואביו יוסף באשמת הקלת הנה תאמר והלא

 לבשו ואיך, צדיקים כולם יעקב זרע כי הראשונים את שפסל יעקב תולדות אלה אמרת ואתה

 ויראו אמר לזה). שם( ל"ז שאמרו כמו משי יד סתיפ מלא על עשו טוב לא ואשר ושנאה קנאה
 תיישברא מה על מאחיו אשמתם שתכביד מה, ואומר קול כמרים, אחיו במלת רביע בטעם אחיו

 לקנא להם היה כן שאם, עשו המלבוש בחינת על לא כי, הוא כן לא, רעה עשו פסיםה כתונת

 היה לבדו והוא, רעה בתםיד קבל פן חששו' וכו אביהם אהב אותו כי ראו כי הוא אך. לשנוא ולא

 .בהיהד הביאו ידי על עשה הוא כי באומרם אותו וישנאו כן על, בעיניו צדיק

 

 עליהם יוסף התנשא על לא כי נא ראו אמר כי, אחיו בהתנצלות החל מלמעלה כי ,יתכן עוד

 בן הלא כי, ממנו קבל שאביהם לבם על עולה היה לא אם בהיהד הביאו על לא וגם, שנאוהו
 שתו ולא, ומנהיגם אותם רועה עליהם מתנשא בצאן אחיו את רועה היה שנה עשרה שבע

 רעה דבתם את יוסף ויבא וגם. קנאה לבשו ולא נערכ היה הלחנות בני שעם ראותם עם, לב

. אותו וישנאו אז בהם וגעל האב קבל פן וחששו 'וכו אהב אותו כי ויראו כאשר אך. שנאוהו ולא
 ועם. אביהם ישראל בעיני חוטאים היותם להם מר כי רק היה לא עתה וגם, הרבה סבלו כי הנה

 לחול מקום השנאה מצוא ואחר .לשלום דברו העדר אל רק סרה לו לדבר הגיע לא זה כל

 באו לשלום דברו ומשלילת אותו שנוא הראשון החלום יד על ומתרבה ונוספת הולכת תהיהי

 מעשה לידי באו וקנאה שנאה בהוספת עוד הדבור ואחר'. וכו תמלוך המלוך למלחמה לדברו

 .ד"בס אויב כאשר בעיניהם היתר בהוראת הוא וגם, הרעה

 

 יתברך שהוא אם כי, חלילה היו עוון כבד עם ולא, הם שלמים ההם האנשים כל כי הדברים כלל

 . השערה כחוט חסידיו עם מדקדק

 

 

 מה א"כד .מאורעות הוא תולדות שמלת י"רש פירוש דרך על הכתובים בהמשך אפשר עוד

 חטאתו ומה פשעו מה ליעקב אשר הרעות מאורעות רואה כל יפלא הלא כי והוא. יום יולד

 ואמר החל כן על. עליו הבאה הרעה כל לו שגרם יוסף פשע ומה, יוסף צרת תרעלה כוס ששתה

 ורך נער שנה עשרה שבע בן יוסף הנה כי, היא הלא בתםיס, לו רעוישא יעקב תולדות אלה

 עם כן עושה היה שלא מה ,בצאן בהיותם עליהם כשר ,ומנהיגם אחיו את רועה משתרר היה
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 וכדי השפחות מבני בעיניו גרעו כי בו לקנא מקום שהיה באופן, לפניהם כנער רק' כו בלהה בני

 . להם בזיון

 

 :שנחשדו ל"ז שאמרו כמו דברים שלשה שהם רעה דבתם את יוסף ויבא כי הוסיף ועוד

 , החי מן באבר

 , הלחנות לבני עבדים קוראים ושהיו

 . הארץ בבנות עיניהם תולים ושהיו

 
 , הראשון מרבה את מלת כי ויהיה

 , השנית היא דיבתם

 . השלישית היא רעה

 שהובא ומה. אותם ורועה משתרר שהיה מה על הוא יוסף על ששלטו שתראה מה כי ענייןוה

 על אליו בנו כתונת הובאה כן על אביהם אל שהיה ומה '.כו יוסף ויבאש מה כנגד הוא כתנתו

 ל"רזמ כנודע בותיד השלשה כנגד שהן מאורעות שלשה על הדבר ובכלל. בו גער שלא

 ). ז פד רבה בראשית(

 אהב כן על כי, כמוהו לאיש חלילה, הרע לשון מקבל בגדר נכנס יעקב גם כי איש יאמר ולבל
 בשם פה קראו כן על כי, לבב ביושר 'כו יוסף את אהב וישראל אמר לזה, בניו מכל יוסף את

 . בקודם כמדובר לו הוא זקונים בן כי על שהוא זה

 

 וחריםס וטיפרפ, תיבות ראשי, פעמים ארבעה שנמכר ל"רז אמרו פסים כתנות לו ועשה

 למה כי. דהימ כנגד דהימ ויהיה מכירותיו נתגלגלו הכתונת ידי על כי והוא. דיניםמ שמעאליםי

 פעמים ארבעה נמכר כן על, יוסף נמכר לעבד הלחנות לבני עבדים קורים אחיו שהיו אומרו שעל

 .אחד פעם אחד כל כנגד עבדים קורין היו הלחנות בני שלארבע אומרו כנגד

 

 [חלומות יוסף]
  :ַוַּיֲח�ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ה
  :ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי-ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּו ו
 ִנָּצָבה -ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹו� ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ז

  :ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלֹּמֵתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי
 ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל ָּבנּו -ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמ�� ִּתְמ�� ָעֵלינּו ִאם ח
  :ְּדָבָריו-ֲח�ֹמָתיו ְוַעל-ּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ַעלוַ 

 ַוַּיֲח�ם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַוּיֹאֶמר  ט
  :ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

 ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו -ֶאָחיו ַוִּיְגַער-ִביו ְוֶאלאָ -ַוְיַסֵּפר ֶאל י
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  :ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמ� ְוַאֶחי� ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְל� ָאְרָצה
  :ַהָּדָבר-בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת-ַוְיַקְנאּו יא

 

  לב: לשים ראוי

 . חלומותיו על שהוא ספק אין הלא כי] חלומותיו על[ אותו שנא עוד ויוסיפו אומרו אל. א

 . הספור אחרי כן שאין מה סתם אותו שנא רק נאמר לא למה. ב

 אנחנו הנה ויאמר לומר לו והיה מיותר זה פסוק כל כי ',כו נא שמעו אליהם ויאמר אומרו. ג

 '. כו אלומים מאלמים

 . גםה תוספת ומהו צורך לבלי כפל נראה נצבה וגם קמה החלום בדברי. ד

 . לאלומתי אלומותיכם ותשתחוין לומר לו והיה מיותר שהוא תסובינה והנה. ה

 . תמיהה לשון או שאלה לשון הם ואם. שררה מיני שני יזכיר למה תמלוך המלוך אומרו. ו

 . חלומותיו הם הן דבריו כי דבריו ועל חלומותיו על אומרו. ז

 . יגיד יראה אשר כי חלומותיו על פשעו מה. ח

 . הוא אחד חלום כי חלומו על לומר לו שהיה .ט

 עוד מאי' כו אחר חלום ויחלום או' כו ויספר עוד ויחלום לומר לו שהיה אחר חלום עוד אומרו. י
 . אחר

 . אחר ולא עוד להם אמר החלום ובספרו

  .אחיו ואל אביו אל אומר כך ואחר לאחיו ויספר אמר ראשונה כי .יא
 . אותו שנא עוד ויוסיפו כבראשונה אמר לאו אחיו בו ויקנאו כך אחר אומרו מהו. יב

 '.וכו שמר ואביו עניין ומה
 

  הן: בחינות שלש הנה אמנם
 חלום לספר דרך אין כי גם ומה, לשלום דברו יוכלו לא כי ביודעו, חלום להם ספר מציאות .א

 כרחם על לו ידברו אותם וכמכריח לפניו הבל שנאתם כי מורה היה להם ובספרו, לאוהב אם כי

 . יותר אז לבבם לחמץ

 . וקנאה שנאה ומרבה עליהם השתררו מורה החלום עניין היות. ב

 .הספור אופן .ג

 

  :ַוַּיֲח�ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ה
 אמרים לרדוף לו היה לא לשלום דברו יכלו לאש בראותו כי שהוא ,הראשונה הבחינה על

 חלום יוסף ויחלום אמר זו בחינה על, שיניהם להקהות כבא שהוא חלום להם ולהגיד אתם
 שהיא לאחיו ויגד שבא במה, חלום מציאות על רק אליהם נוגעת בחינה שום בלי כי' וכו ויגד

 .אותו שנא עוד ויוסיפוש גרם, הראשונה הבחינה
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  :ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי-ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּוַוּיֹאֶמר  ו
 החלום הוראת היות שמלבד 'וכו נא שמעו אליהם ויאמר אמר והשלישית השנית הבחינה ועל

 שמעו באומרו, שיניהם ומקהה לפניהם שררתו על כמתפאר סיפורו אופן היה גם, עליהם שררה
 שתי ועל. חלמתי אשר הזה בחלום גדולתי את וראו נא צבויהתי כלומר ',וכו הזה החלום נא

, אליו חסיםימתי, שלו כלומר ,חלומותיו על אותו שנא עוד ויוסיפו ואמר חזר אלו בחינות

 בא מורים בדברים סיפורו אופן הוא דבריו על ועוד ,להשתרר סליקו משכבו על שרעיוניו

 .דבריו ועל וזהו, שיניהם כמקהה חלומו הוראת על ושש כמתעלה
 

ִנָּצָבה ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה -ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹו� ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ז
  :ֲאֻלֹּמֵתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי

 כך ואחר, ומושל שוטר כקצין עליהם מושל להיבתח שיהיה החלום פתרון היה חשבו הם והנה

, למלוכה שיצלח נצבה וגם כך ואחר, מה קימה שהוא אלמתי קמה וזהו, מלכות אל יעלה עוד

 .מלך צבינ באדום מלך אין א"כד

 

ֲח�ֹמָתיו -ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל ָּבנּו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ַעל-ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמ�� ִּתְמ�� ָעֵלינּו ִאם ח
  :ְּדָבָריו-ְוַעל
 אין אך, עליהם גדולתו על לקנא רק אולשנ מקום היה לא הדבר יוצא היה ה'מ אם אמרו כן על

 שני הנה לומר ',כו המלוך הלא כי, הבל והכל הותתאו אשר אותך מחלמים שרעיונך רק זה

  :חלומך מורה דברים

 , מושל היותך האחד

 . כך אחר תמלוך שגם שנית

 

 עשרה על מולך שתהיה עלינו תמלוך שהיתכן המלוך כי, כן הראשון גם שקר השני כאשר והנה

 מלך יהיה בדעתם עולה היה שלא גם ומה. חלמת בלבד עלינו ואתה מלוכה זו אין, אנשים

 וזהו, הבל היא גם מושל שתהיה שהיא הראשונה גם נמנעת זו חלוקה כאשר כן ואם. יםיהגו

 לא כי בגדולתך לקנא לנו אין כן ועל. כמלכות שקר זה גם כי, בתמיהה בנו תמשול משול אם

 חלומותיך על לשנאתך ראוי כן ועל. ברעיונך אותם לחלום גורם שאתה רק הוא השמים מן

 כל על רבים לשון ואמרו .חלומותיו על' וכו ויוסיפו וזהו המה עלינו להשתרר ביום לבך מרעיון

 אלא, המפורש מן סתום ילמד כי, ביום שמהרהר במה חולם בו וכיוצא זה כי, חלומותיו מציאות

 .כמפורש דבריו על וגם זה לגלות החלש

 

 זה כן אחר יתגלה מאשר כי. כעת השני ולא הראשון לא החלום בפתרון צדקו לא המה והנה

 מצרים ארץ בני כל כן וגם השבע שני בשבע בר לצבור יוסף עתיד היה כי, האמת לפי פתרונם

 אשר העיר שדה אוכל א"כד השדה בתוך אלומים מאלמים וזהו, אחיו ובכללם כנען וארץ
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 זמן מתקיים נצבה וגם. ושמן דשן התקוממות יוסף אלומת קמה והנה. בתוכה נתן סביבותיה

 לאלומת ותשתחוין אלומתם תסובינה באופן. וזולתם אחיו של כן שאין מה ירקב בל רב

 .שמר אשר אוכל לשבור יוסף אלומות בעד מצרימה ארץ אפים אוושיב, תבואתו

 

 ושתהיה תבואתם שתרקב, סובין מלשון הוא תסובינה שאומרו זה דרך פי על לשמוע וקרוב

 .םייונתק צבר אשר לאלומתו ישתחוו כן ידי ועל, סובין כולה

 

 לשבור באו עבדיך לו ויאמרו תחתיו שיכנעו השני החלום עניין נמשך תבואתו אחרי בואם ואחרי

, יעקב את הבאים בתוך בבואה יתוהשתחו רחל שפחת בלהה וגם, אבינו עבדך אמרו וגם, אוכל

, מתה כבר והלא ואמך אני נבא הבא יעקב שאמר מה על) י פד רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו

 .שפחתה בלהה אל מגיע הדבר והיה

 

ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ַוַּיֲח�ם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד  ט
  :ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

 ,השבטים הם כוכבים עשר אחד וגם, רחל שבמקום ובלהה יעקב הוא והירח השמש וזהו

 הוא אחת בבחינה כי ,אחר חלום עוד ויחלום באומרו, התורה מאמר יצדק ובזה .לי משתחווים

 ,אחר הוא אחרת ובבחינה, הקודם על תוספות עוד אומרו וזהו מהקודם נמשך שהוא עוד חלום

 .תחתיו הכנעם על וזה תבואתו לקנות בואם על זה

 

 כמו, עליהם וימלוך ישתרר כי שהוא לבבם עם והיה ,זה פתרון להם נודע לא עדיין אמנם

 על מלוכה תואר יצדק לא כי כוזב חלום לך ונדמה סליקו משכבך אל רעיונך שאמרו שכתבנו

 אמר ולא ,עוד חלום חלמתי הנה ואמר השני חלומו אחר יוסף השיב כן על. אחים העשרה

 בלבי שהיה שמה חשבתם אשר כי. מאמריכם ומכזיב הקודם ומפרש מוסיף עוד כלומר, אחר

 עוד חלום חלמתי הנה כי הוא כן לא, כוזב חלום והוא בלילה אלי נדמה בכם למשול תאב ביום

 היום בלבי עולה היה והיתכן, משתחוים' כו והירח השמש והנה הקודם ומפרש מוסיף כלומר

 .השמים מן הכל כי הראשון על גם יוכיח זה אך, לי ישתחוו ואמי שאבי

 

 לו מתדמית תהיהי לבו תותאו לא כי הוכחה בשומעם התעצבו לאחיו השני החלום ובספרו

 לשונאו ראוי אין כן ואם, היו השמים מן כי באופן, ודאי מהרהר היה ואמו אביו על לא כי בחלומו

 .לבם מדאגת לו ענו ולא עמדו כן ועל, השמים מן עליהם שיגדילוהו על לקנא אך

 

ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ֲהבֹוא ָנבֹוא -ֶאָחיו ַוִּיְגַער-ָאִביו ְוֶאל-ַוְיַסֵּפר ֶאל י
  :ְוַאֶחי� ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְל� ָאְרָצהֲאִני ְוִאְּמ� 
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 יקנאו לבל הדבר לההביל ואז. אביו בו ידבר מה לראות יחד אחיו ואל אביו אל ויספר ראה אז

 אך, מתה והיא, היתכן ,ואמך אני גם נבוא יצדק אחיך בא האם לומר', וכו נבא הבא אמר בו

 .הבל הכל כי הוראה זה

 

  :ַהָּדָבר-ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאתבֹו ֶאָחיו -ַוְיַקְנאּו יא
 שנאה הוסיפו לא כן ועל, השמים מן למלוכה יצלח כי מלבם הדבר להסיר הספיק לא זה כל ועם

 .אחיו בו ויקנאו וזהו, קנאה לבשו אך. הרהר אביו על לא כי, הגורם הרהורו אין כי אשם לא כי
 שאמרו כמו בלהה על הוא או בטלים דברים בלא חלום אין כי אמך אומרו עניין אל חשו ולא

 . ל"ז

 

 ?החלום כל מהביל שמזה מיעקב בלהה עניין נעלם האם תאמר ושמא

 .מלבם קנאה להסיר ,הוא בלהה שעל גלהו ולא בלבו הדבר את שמר ואביו אמר לזה

 

 ]לך נא ראה את שלום אחיך[
  :ְוֶאְׁשָלֲח� ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר לֹו ִהֵּנִני יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחי� ֹרִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה-ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יג
 

 . עליהם האדם לב יפול אשר הספקות ראשונה נעיר, הכתובים עניין אל לבוא

 . יתברך משיחיו ועל ה' על יפלא נוראות הלא כי והוא, ענייןה בכללות כלל דרך .א

 מלאכי את והיצ למה, אחיו אחר ילך ה' חפץ לו כי, יוסף בדבר ה' דרך ידענו יתן מי כי, ה' על

  .מזה נסעו לו ויאמרו לקראתו יצאו םאלוהי
 והוהאח את להפר מזה נסעו כי אזנו גלו ממש מלאכים ההוא שבמקרא אנשים כי ל"רז אמרו כי

 אותו להציל לו הויצו מלאכיו אל, אחריהם ילך רצה לא ה' כי אמרנו ואם. אחים עשר שנים של

 . אליהם יקרב טרם אביו אל להשיבו מידם

 את יחמיצו לא, ילך הלזה הוא ה'מ ואם, ה' דרך ידעו המה הלא כי יפלא יתברך מלאכיו על וגם

 וישוב אביך בית שוב, אור ישכון הדרך זו לא כי אתם בדרך תלך אל לו יאמרו)ו, (אין ואם, לבבו

 . יאמין בקדושיו הן כי, מדרכו

 
 ,נפשו מבקשי ביד לבבו מורשי את לשלוח אליו הגיע ומה ככה על ראה מה נפלא יעקב על וגם

 מעיו היו בשליחות יוסף הודאת זוכר יעקב כשהיה כי) יב פד רבה בראשית( ל"רז אמרו הלא כי

 אם גם. ממנו חוץ יחוש מי כי עצמו על יתמה לא ולמה, אותו שנאתם אל חש לא איך ,מתחתכין

 אמרנו להשיב אפשר יעקב על כי אמת והן. להחמיר נפשות ספק הלא בספק אצלו הדבר היה

 . רעה יעשו צדיקים כולם שלמה טתוימ על כזאת חשב לא כי, לאמר לו

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 451       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 קנאתם ואש קשתה כי עברתם ידע, ובינתו חכמתו אבד איך ופלא הפלא יפלא יוסף על אך

 המכשלה יתן ולמה, נקם ביום יחמלו ולא לשלום דברו יכלו לא אשר מאד בם בערה וחמתם

 יאטם למה, לו בשר מעיני נעלם ואם. בכפו נפשו שם וגם, דם לשפוך ימהרו אולי לפניהם הזאת

 וישוב וילך מנתיבתם רגלו וימנע ,מזה נסעו אליו באומרם עליונין קדישי מאמר משמוע אזנו

 . לביתו

 
 יעשו לשמועתם יאמין מי ,יה שבטי ישראל אמוני שלומי על דבר אשמת יתגדל הכל ועל

, ונהרגהו לכו ויאמרו להמיתו אותו ויתנכלו ברעה החילו להימתח כי, ההוא הרע כמעשה

, נעלים בעבור צדיק בכסף ומכרם, בו יש ועקרבים נחשים אבל בו מים אין בבור אותו והשליכו

 משפט חטא שהוא אם כי עוד ולא. כזו חולה רעה חרפת יוליכו אנה הם שלמים ההם והאנשים

 באר די ואין. יומת מות' וכו ומכרו איש וגונב) טז כא שמות( תורה דברה מלא ומקרא, מות

 .מאז וקבלו מוייק הכל את גם כי, ההיא ובעת ההם בימים תורה ניתנה שלא מה זו קושיא

 
 ְׁשלֹום ַהּצֹאן ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר -ְׁשלֹום ַאֶחי� ְוֶאת-ָנא ְרֵאה ֶאת-ַוּיֹאֶמר לֹו ֶל� יד

  :ַוָּיבֹא ְׁשֶכָמהַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון 
  :ְּתַבֵּקׁש-ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה ֹתֶעה ַּבָּׂשֶדה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה טו
  :ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים-ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה-ַוּיֹאֶמר ֶאת טז
 ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה  יז

  :ַוֵּיֶל� יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַוִּיְמָצֵאם ְּבֹדָתן
  :ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו יח
  :ֵּנה ַּבַעל ַהֲח�מֹות ַהָּלֶזה ָּבאָאִחיו הִ -ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל יט
 ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהֹּברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו  כ

  :ִּיְהיּו ֲח�ֹמָתיו-ְוִנְרֶאה ַמה
  :ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש כא
 ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר -ָדם ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל-ִּתְׁשְּפכּו-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל כב

  :ָאִביו-בֹו ְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל-ִּתְׁשְלחּו-ְוָיד ַאל
 ֶאָחיו -ָּבא יֹוֵסף ֶאל-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר כג

  :ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו-ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת-יֹוֵסף ֶאת-תַוַּיְפִׁשיטּו אֶ 
  :ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים כד
 ֶלֶחם ַוִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד -ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל כה

  :ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָו�ט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה
  :ָּדמֹו-ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת-ֶּבַצע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת-ֶאָחיו ַמה-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל כו
  :ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו ָאִחינּו-בֹו ִּכי-ְּתִהי-ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל כז
 ַהּבֹור -יֹוֵסף ִמן-ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת כח
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  :יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה-יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף ַוָּיִביאּו ֶאת-ַוִּיְמְּכרּו ֶאת
  :ְּבָגָדיו-יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת-ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין-ֶאל ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן כט

  :ָבא-ֶאָחיו ַוּיֹאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני-ַוָּיָׁשב ֶאל ל
 

 . ד"בס בהם הנרצה אל ונבואה ונקרב לקו קו המקראות דקדוקי אל לב נשית העניין אל ולבוא

 . מקומות מביתר פה ישראל בשם נקרא למה ',וכו יוסף אל ישראל ויאמר באומרו. א

 . אליהם ולכה אשלחך לאמר יתהפך מהראוי כי ,ואשלחך לכה באומרו. ב

 . במרעיתם וטובתם שלומם לדרוש שהוצרך םימיומי יום מה. ג

 . נסיעתו מקום בהודיע בצע מה חברון מעמק וישלחהו אומרו. ד

 משדות באחת בדרך תועה שהיה כמשמעו אם כי ,בשדה תועה והנה איש וימצאהו אומרו. ה

 לא אשר, הידיעה א"בה בהשדה כאומר שהוא ח"בפת ולא א"בשב ת"הבי תנקד מהראוי העיר

 . ואיננו, נזכר או נודע שדה על בדברו רק יצדק

 . תועה היותו הודיעו כאשר דרכו שריי איך הכתוב יודיענו ראוי היה כי. ו

 לזה והכריחם, לו נזדווגו מלאכים שלשה כי וקבלו מוייק הנה כי), תנחומאב( ל"ז במאמרם .ז

 ויאמר ,האיש וישאלהו ,איש וימצאהו, רגלים שלש זה איש נאמר למה כמשמעו הוא שאם
 . האיש
 שימצאם יאמר די והיה הספור כל אל צורך מה פעמים שלש לו ודבר אחד איש היה שאם ועוד

 . ד"בס ביאורו אויב כאשר ממש מלאכים בהיותם כן שאין מה, בדותן

 ואחד אליהם צורך מה טעם טוב צריך היו מלאכים ששלשה ל"ז לדבריהם גם הנה כי והוא

 . דברו אשר לכל יספיק

 . אביו אל החזירוהו לא למה מאד עד קשה. ח

 . יפלא ממנו האם תבקש מה ישאל איך היה מלאך שאם .ט

 . נפשו מבקשי אחיו מקום יודיענו למה השלישי .י

 יוסף ואדרבה, לו יועיל מה השני אך, לו היה מקום מורה השלישי הלא כי הפשט לפי גם. יא

 לגלות יתברך מלאכו ישלח היתכן כי ל"רזל שכן וכל. ידע לא הוא כי מבקש היה מי את לו הודיע

 נזכרה לא הראשון גם ואף. יודיענו והצדיק דבר יסכל המלאך כי הוא ונהפוך, צדיק איש אזן

 . כמדובר שרתוייה

 . יתירה ד"היו עניין מה דתינה באומרו. יב

 עליו שהשיסו) יד פד רבה בראשית( ל"ז אמרו הנה כי להמיתו אותו ויתנכלו באומרו. יג

 . כן לעשות ככה על ראו מה הכלבים

 ליאמר טעם טוב משוללי משטמה דברי שיראו ',וכו החלומות בעל הנה אומרו עניין מה. יד

 . בתורה

 . מיותרת מלה היא כי ועתה אומרו. טו
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 יאמר לא ומהראוי, אליו השמועה חסיי ולמה, שמעו כולם יחד הלא כי, ראובן וישמע אומרו. טז

 . מידם ראובן ויצילהו רק
, ועקרבים נחשים מלא הבורה להשליכו ידם שלוח מהם המעט ,בו תשלחו אל ויד אומרו. יז

 . עולם עד שם הניחו ובכוונתם

 . להם וערבה ונמכרנו לכו יהודה עצת יתהיה זו מה. יח

 . אחיו וישמעו נאמר ועתה ונהרגהו לכו האומרים שככה אחיו חמת איך הם גם

 . ולמעט לשלול בא הדם כסוי איזה ,דמו את וכסינו אומרו. יט

  .סוחרים מדינים אנשים שעברו נזכר למה לישמעאלים רק נמכר לא אם .כ
 . בו תהיה לא ידם ימכרוהו שאם ידע לא מי ,בו תהי אל וידנו אומרו. כא

 אנה אומרו עניין מה כי וכיוצא אעשה מה ואני יאמר ראוי והיה ,בא אני אנה ואני אומרו. כב
 .בא אני

 
 בותילס מצרימה יוסף את להוריד היה ההם בימים ה' חפץ כל כי יגידו חכמים אמת הן אמנם

 :חלוקות

 :ל"ז כמאמרם יעקב כבוד על המדרש לחכמיא.

 הוא ברוך הקדוש שהקדים אלא ,ברזל של בשלשלאות מצרימה לירד יעקב היה עתיד 

 תהיהי ולא המטבחים לבית אותה ממשיכין שהיו לפרה משל. להיתח יוסף את והוריד

 )ב פו רבה בראשית( .אחריו אמו ונמשכה בנה את משכו, נמשכת

 

 ) קפד דף זו פרשה( הזוהר חכמי ולדעתב.

 בגלות ישראל בני עם על לרחף ,מצרימה לרדת שקדמה לשכינה מרכבה יהיה למען

 .ההוא

 

 הוא הלא ,עיקר הם הראשונים שהטעמים עם ההם בימים עשותילה ראוי היה שלישי עניין עוד

 אחיו שהיו אומרו תחת לעבד ימכרהל, אביהם אל רעה אחיו בתיד הביאו עונש יוסף לקבל

 תולין היו אחיו כי אמר יען אדוניו אשת היא בו שכול דוב ולפגוש, הלחנות לבני עבדים קורים

 על נחשדו לא כי לאכול שלא אפילו שוחטים בכל אחיו כי ולהורות', וכו הארץ בבנות עיניהם

 .עליהם רעה בתויכד החי מן אבר

 

 בנו כתונת הבאת רעל סף יעקב לשתות היא הלא, ההוא בזמן עשותילה ראוי היה רביעית עוד

 .קבלו שלא גם בו גער ולא אחיו על ואוש שמע נושא אותו שמע אשר תחת, אליו

 

 הלא, לםוכ יחד ועשה פעל כאחת רבות פעולות העושה ה' עולם אלוהי אלה ארבע תחת כן על

, לפורענות המוכן שכם מקום עד אהב אשר לו יקיר בן את ישלח שלח ,יעקב רוח את בהעיר הוא
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 אליהם פחדתו ולא, אביו רצון לעשות כנשר הקל הוא גם ויוסף. אסון יקראנו פן לבו שת ולא

 ירד נשתלשל כן ידי על. שנאוני שנאה תכלית כי דברי ועל חלומותי על והרגוני אלך איך לאמר

 .בספר הכתוב ככל ענשו יקבל דרכו פי ועל מצרימה

 

, עולם לאבד בהם כח אשר קשות המתרגשות רעות שתים יתברך הוא ראה זה לעומת אך

 באש כי להרוג מטים ואחיו למות לקוח יוסף, גדולה ברעה יה שבטי שבטים ראה כי הוא הלא

 דם וןוע יהי שמים עמודי בארץ אשר קדושים כי אחרי יחיה מי ואוי, דם לשפוך ימהרו קנאתם

 מצרימה אחיו לפני יוסף את לשלח למהר יעץ אשר ה' עצת וגם. ארםוצו על תלוי עולם יסוד צדיק

 . ההוא בגלות ויאבדו ויחפרו מתבטלת תהיהי לטובתם

, הדרך לנחותו יוסף אל ידברו, מלאכים שלשה קדש שרי שלוח והתקין ראה עשה מה כן על

 כאשר ידם תחת יהרג ואל מצרימה יעבור למען, אחיו עם מצוא לעת יעשה אשר את ישכיל למען

 פשיותוח כי, בידם מומת היה אליהם יקרב טרם אליו קדש שרפי אמרי תהיהי לולא כי. ד"בס יבא

 .ידם מתחת מתוקן בלתי דבר יוציאו קנאתם גם ושנאתם בחירתם

 

 העניין כללות זה הן והנה
  .והלכתן כסדרן הכתובים ביאור אל נבוא ובו

 יבושו כי גדולה או קטנה אם יוסף את אחיו בשנאת מסתפק היה יעקב הנה כיראשית  והוא

 רבה, זניווא ומשמע עיניו ממראה ועד היודע הוא כי עצמו יוסף כן שאין מה. לפניו מהראותם

 מוכן מקום בשכם היותם על בניו מצער מצטער, אשות בשתי נכוה היה יעקב כן על. משטמה

 שכם עיר נקמת לנקום לבבם יחם פן שכם בעלי דם גואלי מדבר מדאגה גם ואף, לפורענות

 . אותה המחריבים יעקב בני מאת

 יהיה עליו פן לו ויצר, יוסף בלעדי בניו שלום את לראות לשלח מוכן אתו איש עמד לא כי שנית

 גלוי לפניו כי בלבבו אשר את לדעת יוסף את לנסות רצה כן על. ולהשחית לבלע ידם משלוח

 .כמדובר

 

  :ִהֵּנִנייֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחי� ֹרִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲח� ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר לֹו -ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יג
. ישראל אם כי יעקב נאמר לא כן על כי, לבב ותמימות ביושר ישראל ויאמר הכתוב מאמר וזה

 ואדאג משטמתו רבה וכי הכנתו מרוע ההוא המקום נורא כי כלומר בשכם רועים אחיך הלא

. מלין תוציא מלבך עד וטובתם שלומם לדרוש אליהם לשלחך מאמרי אחליט לא אך. עליהם

 ייצוו על עברך לבלתי פן אני ירא כי, ולכה אשלחך אומר איני כלומר ,ואשלחך לכה אומרו וזהו

 בלי מעצמך לכתך ואחר, לבך ועצת בחירתך פי על כמעצמך לכה רק, תסתכן אם תחוש לא

 עד כן ועל. אביך מצוות לעשות מצווה בדרך תלך למען אליהם ואשלחך אז נוקפך לבך היות

 לי אוי בלבו יעקב אמר כי והוא '.וכו ראה נא לך אמר לא, שלחני, פחד אין כי, מוכן הנני אומרו
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 ליוסף לאמר לא וגם, בכשרים חושד אהיה אולי כי, יהרגוך פן אחיך את אני ירא ליוסף אומר אם

 .מלכד רגלו ישמור תעשה ואל ובשב יחוש אולי ברמז מטמין היה לכן, יחטיאהו פן חושדם אם

 

 ְׁשלֹום ַהּצֹאן ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר -ְׁשלֹום ַאֶחי� ְוֶאת-ָנא ְרֵאה ֶאת-ַוּיֹאֶמר לֹו ֶל� יד
  :ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָּיבֹא ְׁשֶכָמה

 והשיבני שוב ומיד 'וכו נא לך רק, כרגע שם תתעכב ולא מחששתי נצליוה איפה זאת עשה לומר
 אחיך שלום רואה עודך רק שם צביתתי לא כן ועל, ניזוקין אינן מצווה בדרך הולכי כי והוא .דבר

. אלי ובשובך שלומם ובראותך בלכתך, מצווהב עוסק תמיד נמצאת כי, מיד ושוב הצאן ושלום

 פסחים( בחזרתן ולא בהליכתן לא זוקיןינ אינן מצווה בדרך הולכי כי, זוקית לא כי תחוש לא ובזה

 עד מצווהל לו יחשב לא שם בהאריכו כי, שם אתם יעמוד יםייומ או יום אם כן שאין מה). ב ח

 .שבתו

 

 המאורעות על התפלל אשר אברהם שם עמד אשר מקום חברון מעמק לשלחו הוסיף ועוד

, אברהם מקום הוא חברון מעמק וישלחהו וזהו, זכותו יגן למען בשכם להיות העתידות רעות

 .ל"ז כמאמרם שכם מקום עד בא כאשר אברהם התפלל זה על כי לשכם הולך שהוא למה

 

  :ְּתַבֵּקׁש-ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה ֹתֶעה ַּבָּׂשֶדה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה טו
 העלני ה'ו ארץ יורדני מי בלבו אומר. עמו אחרת רוח, בלבבם רעה כי ידע כי גם, יוסף אמנם

 אלומותם וישתחוו השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו והנה ה' הראני כה כי, אחי על עלה גם

 למה איפה כן ואם. לי וישתחוו יקדו ושם צאנם אל השדה אצא לי אלכה אם כי זה ואין. לאלומתי

 המלאך דבר לתיתח כן על. יתברך מאתו לי שעומדת שעה לבטל הם יוכלו האם, אתי ה'ו אירא

 תמנע לא פתרונו זה יהיה אם גם כי. בחלומו יבטח בל מלבו תועה להסיר היה בו הדובר

 בם תבער קנאתם אש אם כי, בחלומו ההוא הרצוץ קנה במשענת יבטח ואל, מהם בחירתם

 ההוא חלומו פתרון זה אין כי גם ומה, סתרה עליו יהיו ויעזרוהו יקומו האם חלומותיו יהיו מה

 ה' חפץ שכל למה כי והוא, ד"בס שנתבאר כמו בשדה תועה והנה איש וימצאהו וזהו. כמדובר

 פן מדבר מדאגה אך, מדרכו ישוב רצה לא כן על, הכתוב ככל מצרימה לרדת ילך הלוך היה

 .קדש שרפי שלשה ידי על והתקין ראה יסתכן

 

 ומתגאה בצאן אחיו את רועה על כתבנו כאשר עמהם בשררה מתנהג היה יוסף הנה כי, ענייןוה

 ימלט לא הלא, בחלומו בבוטחו להיבתח כאשר שררה והנהגת תוכחות ימלא פיו ואילו, עליהם

 . אתם בו ילך אשר הדרך לנחותו מלאכיו ביד םאלוהיה בא כן על. קנאתם באש ימיתוהו כי נפשו

 אביו אל ויעלה אחור יסוג הלא, עליו אכזריותם דבר מגיד דבריו בפתח המלאך היה אם והנה

, הודיעו לאט לאט, עשה מה כן על, מצרימה יוסף את להוריד יתברך עצתו נעשית תהיהי ולא

 אדוניהם יד אל עבדים כעיני קולו ויחנן יכנע אז, אם כי. אחור ישוב ולא דרכו צדיק יאחז באופן
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 המלאכים באו לולא כי והוא. מצרימה ללכת, מידם וישמט, ידם תחת ימיתוהו בל דעתם לקרר

 .ידם תחת מת והיה בחלומו בבטחו מה וגם, כדרכו מצחם לעומת מצחו מחזק היה הנה

 יעוז ולא הוא תועה כי והודיעו, עיניו מנגד בו בטח אשר חלומו מגן והסיר הראשון בא כן על 

 חלמת אשר בחלום אתה תועה כלומר בשדה תועה אומרו וזהו, בחירתם נגד החלום במעוז

 עתה בשדה אתה בהיותך כי רוחך על שעולה, השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו והנה

 ח"בפת ת"הבי נקודת וזה. בעדך חלומך יגן לא וגם פתרונו זה אין כי בזה אתה תועה. יגדלוך

, אחור ישוב פן עליו הכביד ולא. חלום שדה הוא ל"הנ הידוע בהשדה כאומרו שהוא א"בשו ולא

 .ברפיון הדבר הניח רק

 

 .יחדל ואם ילך לפניו אם בקרבו נדון היה עדייןו

 מי את אמר לא כן ועל, מלחמה או שלום התבקש כלומר ,תבקש מה לו ואמר השני בא כן על

 .תירא אל ושלום הואחו תבקש האם לומר, תבקש

 

  :ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים-ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה-ַוּיֹאֶמר ֶאת טז
. אחוותם מבקש אנכי הואחו יבקשו לא שהם גם לומר מבקש אנכי אחי את ואמר השיב זה ועל

 רועים הם איפה לי נא הגידה אך .אחי את אומר אחר מבקש אנכי אומרו מיותר אינו ובזה
 .לפורענות מוכן הוא כי אני ירא בשכם הם אם כי כלומר

 

 ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה  יז
  :ַוֵּיֶל� יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַוִּיְמָצֵאם ְּבֹדָתן

, לומר המלאכים שני לבם אל ערבו לא כי, רחל בני מאחוות העצמי פירודם אליו נגלה לא עדייןו

 לא שהם עם עמהם והואח יבקש שהוא מבקש אנכי אחי את אומרו אחרי אך. מדרכו יחזור פן

 .לבם כן

 ל"ז כמאמרם והוהאח הוא מזה נסעו בפירוש לו לאמר לבו את ומצא השלישי המלאך בא אז

 .ה"ז ממנין) זו פרשה תנחומא(
 לבדם מהעשרה הואחו עשו כי לומר, דותנה ולא דותינה באומרו כוון זה כי אחשוב דרכם פי ועל

 .רחל בני שני את בתוכם כללו ולא

 

 גדל לא, מזה נסעו להימתח ולא, ונחת ובשובה לאט לאט אליו זה נאמר אשר אחרי והנה

 השלישי המלאך ראה כי גם ומה. צבינ שליחותו משמרת על רק, לברוח להתחבא ההתפעלות

 אך, יביט ועמל און יראני למה, פחד היה לו, בלבו אמר אז. בדותן הם כי לו הוא מקום מראה כי

 יותר זרזני והשני. מצה אתן בזדון פן ממני בטחוני טעות והסיר היקל שהאחד רק זה אין

 גם אם כי שלום אבקש בלבד לא למען פרוד עוצם הודיעני והשלישי. ושלום והואח שאבקש

 ואחד אחד כל ברגלי ובוכה מתאבק שהיה היה וכן. בלבבם רעה כי נשבר בלב תחנתי אפיל
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. אלינו בהתחננו נפשו צרת ראינו אשר באומרם) ח צא רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו מהם

 לו המעותדת המעלה ואל המנוחה אל מצרימה וירד, נשמה בו ונותרה חנינה מצא כן ידי ועל

 .וביני ביני עונשו ולקבל, השמים מן

 

 

 גם להשתרר מצרימה ונסוע ילך הלוך ולסעדו אותו להכין הדבר יצא מה' כי הדברים כלל

 יוסף את אשר השכינה תהיה למצרים ישראל ישתעבדו טרם למען, שלמה במלכות השתרר

 גם ומה. חלילה ויאבדו בעצם מצרים טומאת תחת ישראל זרע יכנעו לבלתי הארץ על מושלת

 .היטב באר זה כל אצלנו כתוב כאשר זרה עבודה לעבוד התעתדו אשר

 

  :ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו יח
 ישוב פניו נגד והוא אליו יקרב כאשר, רחוק בהיותו שונאו את שישטום גם כי השלם דרך הנה

 כי למו קרה הזה כדבר כי תורה אמרה. אליו יקרב טרם כאשר כך כל יכבד ולא אפו מחרון

 מעט עוד אליהם קרב כאשר אך, לםוכ בהסכמת להמיתו אותו ויתנכלו אליהם יקרב בטרם

 אך .ונהרגהו לכו' וכו אחיו אל איש ויאמרו וזהו. מהם שנים רק רובם נפש נשאו לא המיתו אל

 .המיתו חפץ בהם אחד לא אך 'וכו ויפשיטו אז בעצם אחיו אל יוסף בא כאשר

 

 הכלבים את בו ששיסו להמיתו אותו ויתנכלו) יד פד רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 לבם אל ערבו ולא יראים היו ה' את ההם השלמים הלא כי דרכם פי על ואחשבה. שימיתוהו

 אם יבחן בזאת באומרם הכלבים את עליו לגרות לו התחכמו אך, עולם יסוד בצדיק יד לשלוח

 אץינ אם או, אבינו יוכיחנו למען עשה כי, רעה בהיד בהביאו הנפש על חטא ולא הוא וישר צדיק

 אל וידנו ימות ונווובע הוא צדיק לא כי יודע אז, בו תשולח בהמות שן אם כי. ה' את הזה האיש

 פסחים( ל"ז מאמרם מהם נעלם לא כי אחשבה בזכותם יותר ולהפך. נדעה לא ואם, בו תהי

 שנאמר לכלבים להשליכו ראוי רע שם שהמוציא מכאן, שוא שמע תשא לא פסוק על) א קיח

 .כן לו ויעשו, שווא שמע תשא לא ליה וסמיך אותו תשליכון לכלב

 

  :דברים שלשה אמרו הם כי ויתכן
 לו יעשה ידיו גמול כי, נחטא ולא. לכלבים להשליכו וראוי אושו שמע הוציא כלל דרך הנה .א

 . בו תהי אל וידינו

 כנגד דהימ והנה. החי מן אבר על ידו על שנחשדנו על הוא הלא בותישבד האחת הלא כי .ב

 . חי יאכלוהו דהימ

 נפש עזי הכלבים אם כי, הזה הדם את שפכה לא ידינו אליו באמור אבינו יעקב אל פנינו נשא .ג

 אם כי זה אין כי לאשורו יבין והוא, ויכלוהו ואכלוהו, מהעדר שה לישא בא והיה, חשבוהו לזר
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 נפל וחתיתו ומוראו יוסף את ה' ויהי כי, עצתם נעשתה לא אך. רעה בתםיד את הביאו חרב

 .לשונו את עליו כלב חרץ ולא, הוא וישר צדיק כי עליהם

 

  :ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲח�מֹות ַהָּלֶזה ָּבא-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל יט
 החלומות בעל הנה אחיו אל איש ויאמרו דעתם נתקררה לא, הארי כלב לבם כי, ולוי שמעון אכן
 שעתידין ,החלומות בעל להיותו אם כי נפשו מלט בצדקתו לא אמרו כי והוא'. וכו ועתה' וכו

 רבי ענייןכ, הוא תומו בן כי יבצר לא אך, המיתוהו לא כן ועל, שעתא ליה מאייק כי, םיילהתק

 בעל הנה וזהו. גודא ביה מלאכא שדא לא שעתא ליה מאייק דהוה דעל) א כא תענית( יוחנן
 .צאננו כלבי ידי מתחת לפנינו בא היה לא כן לא שאם בא הלזה החלומות

 

ִּיְהיּו -ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהֹּברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה כ
  :ֲח�ֹמָתיו

 נחפוץ אשר כל ממנו יבצר ולא אנחנו םייבחיר כי חלומותיו לו יסכונו מה ונראה 'וכו ועתה לכן

 .לעשות

 

. חמה ובעל ה' נוקם פסוק על ל"ז מאמרם דרך על כה ויקרא. יוסף על החלומות בעל יאמר או

 . חלילה חמה בעל שהוא כזה בדופי ה' את יכנה איך למו הוקשה כי

 יותר לעשות עליו מושלת שהחימה ודם כבשר שאינו לומר, להפך שהוא רבה בראשיתב ואמרו

 החימה בעל הוא אך, כך אינו יתברך הוא אך, באפו חמתו עוד די יאמר ולא בו תבער כי מטבעו

 החלומות בעל הנה פה אומרו יהיה זה דרך ועל. כרצונו ולמונעה ולהאריך לקצר עליה ואדון

 משכביה על כן ועל בנו למשול רעיוניו היו אלמלא מעצמו אותם חלם ולא, בם ושליט בעל שהוא

 למשול לו עומדת שעה כי לו נוכל לא כי לבו בטח זה על האם לומר בא הלזה ואמרו. סליקו

 .בנו

 

, בנו ימשול ומשול לגדולה יעלה ויחיה נניחהו שאם ספק אין לומר ,ונהרגהו לכו ועתה ואמרו

 כן אם. להמיתו אותו התנכלנו אשר על ויהרגנו אותו גמלנו אשר את לנו ישיב שהשב יבצר ולא

 עתה כי הוא טוב טוב לכן, בראשנו גמולנו ולשלם בנו למשול מעותד החלומות בעל שהוא אחר

 להורגך הבא דרך על ',וכו ועתה אומרו וזהו, הוא ימיתנו טרם להורגו שנשכים ,בידנו שהוא

 ,אכלתהו רעה חיה והוא לשמועתנו יאמין דבר לפניו נאמר, אבינו ירגיש ולשלא. והורגו השכם
 אוכלים היו אחיו כי בהיד הוציא הוא, דהימ כנגד דהימ הוא כי יאמר כי דברינו יאמנו בזה כי

 רעה חיה אמרו ולא. הדבר יצא ה'מ כי לבו אל ויתן, חי שהוא כמות נאכל כן על, החי מן אבר

 כנגד רעה ואומרם. החי מן אכילתם בתיד כנגד חי בעודנו אכילה שהוא אכלתהו רק הרגתהו

 .בחירתנו נגד חלומותיו יהיו מה ונראה .רעה דבתם
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  :ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש כא
 כמבשר היה כי, למתוק כדבש לראובן היו כן, ודבריו חלומותיו אחיו בעיני כקוצים היו כאשר הנה

 השבטים בכלל והנני ואעשיר ה' ברוך אמר כי, בלבו שמח כוכבים עשר ואחד בשומעו כי, בעיניו

 להצילו לבו שת לכן כי אפשר היה כן ועל. עשרה רק היו לא בלעדי כי, בלהה דבר על גרעתי ולא

 כן שעל נוחה הדעת והיה ,חלומותיו יהיו מה ונראה אומרם ראובן וישמע אמר לזה, אחיו מיד

 על נתבשר אשר בשורתו למען כן עשה כי איש לב על יעלה אל תורה אמרה לזה. עושה היה

 המאמר ביאור אויב כאשר, זולתה בחינה לשום ולא ,מידם אותו הציל למען רק היה לא כי, ידו

 מכלל הוא כאילו עצמו עשה דבריו לשישמעו עשה ומה'. וכו ראובן ידע אילו באומרם ד"בס

 גם כלומר נפש נכנו לא אומרו וזהו, מדאי יותר עליו להכביד ראוי שאין אם כי, רעתו מבקשי

 יחשבו לבל אם כי, מלבו ולא ואמרו. נפש עד עליו נכביד ראוי שאין אלא המכים בכלל אנכי

 .עושה היה יוסף שלאהבת

 

-ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאלַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר -ָדם ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל-ִּתְׁשְּפכּו-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל כב
  :ָאִביו-בֹו ְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל-ִּתְׁשְלחּו

 מעולם רוחי על עלה לא כלומר. דם תשפכו אל ואמר דעתו גלה אז סיילהתפ החילם אחר אך

 אל אמר לא כן ועל, רוחכם על העולה תעשו אל אומר אני ואליכם, בלבד אתם רק דם לשפוך

, לבדכם אתם שתעשו רק, לי חלילה, עמכם שאטפל לא, הבורה להשליכו עצתי וגם. דם נשפוך

 הוא כי גם ראובן ויאמר לומר זה בפסוק חזר כן ועל'. וכו הבור אל אותו השליכו אומרו וזהו

 דברי אך, לבו כן היה לא הראשונים שהדברים למה. אליהם אומרו תוריי וגם, כה עד המדבר

 הוא גם שיוכלל לא, אליהם היה וזה ,דם תשפכו אל רק היה לא לבו בכל םייהאמת ראובן

 .לבדם אליהם רק עמהם

 

 ,:לעיניהם אותו ויאסור פסוק על  ל"ז במאמרם יובן בו תשלחו אל ויד ואומרו

 היה בבור יוסף את כשהשליך ושמעון ,פטומות לו משליך היה שמעון את כשאסר יוסף

 ).יג וישב בובר תנחומא(. אבנים בו זורק

 תשלחו אל ויד ואמר הקדים כן על, בחירה בעל הוא כי ויוכל כן יעשה פן ראובן חשש יתכן ובזה
 אויב כאשר אדם בני מבחירת בחירה בעלי נחשים בבחירת להניחו טוב כי, כן אחרי כלומר ,בו

 .ד"בס

 

 אושו שמע נושאו על לכלבים להשליכו נסיתם הנה, לאמר יתהיה אליהם ראובן נתוכו והנה

 בבור אשר נחשים לקראת ולכו איפה זאת עשו. לכם והוש ולא החי מן אבר דבר על חודייוב

  :בחינות לשתי הזה

, הרע לשון מספרי על נקמות הנותן והוא הרע לשון שסיפר הראשון הוא הנחש כי האחת

 אריה לנחש אומרים) יא י קהלת( לחש בלי הנחש ישוך אם על) ב טו ערכין( ל"ז חכמינו כמאמר
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 המדבר, הלשון לבעל יתרון מה ואומר משיב, לך יש הנאה מה את ואוכל דורס זאב ואוכל טורף

 . לו יש הנאה מה הרע לשון

, הארץ בבנות עיניהם תולים שהיו והיא רעה בהיהד של השנית הבחינה דבר על שנית עוד

 רבה בראשית( ל"ז כמאמרם בחוה עיניו תלותו ידי על שהיה נחש של הרע לשון אל חסיימת

, המיוחד הזה הבור אל אותו השליכו אומרו וזהו', כו לה והוונתא במשגל עסוקים שהיו) ו יח

 .בו יש נחשים אבל בו אין שמים

 

 אשר כל מהם יבצר ולא בחירה בעלי שהם מידם כלומר מידם אותו הציל למען היה חפצו וכל

, הוא וישר צדיק כי, עליהם תפול וחתיתו מוראו כי םייח בעלי בהיות כן שאין מה, לעשות יזמו

 מגבוה פן, אותו השליכם אחר פן חש אך. אותו ישחיתו ולא ירעו ולא בפניו שלם םאלוהי וצלם

 .כן ויעשו. כמדובר הם בחירה בעלי כי בו תשלחו אל ויד אמר כן על, באבן ירגמוהו

 

ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד ּוְגַמֵּליֶהם ֶלֶחם ַוִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם -ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל כה
  :ֹנְׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָו�ט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

 כהם צדיקים אנשים, נחשב זר כמו הלא הבורה אותו השליך אחר לחם לאכול שבתם והנה

 חמתם אש ךּכֵ שַ  למען עשו זאת אחשבה אך. רעה עשותם אחר לבם ולהטיב לחם לאכול ישבו

 מהם אשם שב כן ידי על כי היה וכן, וירחמוהו מהם אפם חרון יערוץ הואיל הועיל יוכלו אולי

 .רוחם על כעולה המיתו לבלתי יהודה לקול וישמעו ממנו ויקלו

 

  :ָּדמֹו-ְוִכִּסינּו ֶאתָאִחינּו -ֶּבַצע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת-ֶאָחיו ַמה-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל כו
 נחרץ אז, מכלים ואין אתם גר והוא מאומה לו עשו ולא נחשים לקראת הלך כי יהודה ובראות

 ה' היש לנסותו ובאנו בכשרותו מסתפקים נוייה כה עד הנה כי לומר 'כו בצע מה ויאמר יהודה

 זה עמו ה' היה כי ראינו ראה הנה ועתה, ועקרבים הנחשים מן ובבור הכלבים מן להצילו אתו

 בצע מה איפה כן ואם, בצדקתו חסייית אלינו ואח הוא וישר צדיק כי על אם כי זה אין, פעמים
  .אחינו את נהרוג כי
 

  :מועצותיכם היו רעות שתים כה עד הנה לומר והוא

  ,ונהרגהו לכו מהאומרים ראשונה
 יםייומ או יום אם, ומים ללחם ירעב כי עויגו עד מהבור העלותו לבלתי מהסכמתכם העולה שנית

 כי בצע מה כי זה כדברי לא אומר אני אך. מאליו יומת נחש ישכנו לא ואם משם יוקח לא יעמוד
 דברי קרובים הלא כי, יומת עד בבור להניחו אלו כדברי ולא, ולוי שמעון כעצת אחינו את נהרוג

 בל, דמו הכסות אם כי בבור אותו להשאיר אותו הריגתכם בין אין כי, אלו כדברי להיות אלו

 השנית העצה על כן ועל. עמיו אל ויאסף דמו בו יבלע בבור במותו כי. אותו בהרוג כאשר יראה

 .ראוי בלתי הוא גם כי דמו את וכסינו אמר

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 461       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

  :ֶאָחיוָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִּיְׁשְמעּו -בֹו ִּכי-ְּתִהי-ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל כז
 על לכלבים להשליכו נסיתם הנה לומר והוא 'וכו לישמעאלים ונמכרנו לכו, דברי אל שמעו אך

 עינינו תייתל דבר על השנית על וכן. לכם הושו ולא החי מן אבר דבר ועל ואוש שמע הוציאו

 בני אל עבדים קראנו בתיד לא אם, בותימהד עתה נשאר מה אין כי ותראו. הארץ בבנות

 הראשונה על אתקן אני כן ועל. בנו ימשול ומשל לגדולה יעלה פן החלומות קנאת וגם הלחנות

 להוריד שהולכים למה לישמעאלים יהיה השנית ועל. העבדות בתיד תחת לעבד ונמכרנו לכו

, לגדולה שם עולה עבד אין כי מצרים מזל ביייח הלא כי, אליכם גדולתו פחד אין שם כי, מצרימה

 .יחיד בשביל השמים הוברי יתברך הוא ישדד ולא

 

 ַהּבֹור -יֹוֵסף ִמן-ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת כח
  :יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה-יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף ַוָּיִביאּו ֶאת-ַוִּיְמְּכרּו ֶאת

 הולכים שהם למה לישמעאלים רק למכרו רצו לא וסוחרים מדינים שעברו גם הזה הדבר ובגלל

 ישתרר פן מדאגתם ויובטחו לגדולה עוד יעלה בל בטוחים ויהיו ימכרוהו שם מצרימה להוריד

 בהזכיר בצע מה כי', וכו סוחרים מדינים אנשים ויעברו שכתוב מקרא נכון על אויב ובזה. עלימו

 כל כי וראו הביטו יאמר אך. כעת קונים ולא לוקחים לא שאינן אחר, בכתוב וסוחרים מדינים

 לאחד מכרוהו ולא סוחרים מדינים אנשים עברו הלא כי, לגדולה יעלה לבלתי חפץ וכל ישעם

 ,מצרימה יורידוהו ולא אחר מקום אל יובילוהו פן שחששו אם כי זה אין כי אומר הוי, מאלה

 המה כי מצרימה יוסף את ויביאוש נמשך ומזה, מצרימה להוריד שהולכים כישמעאלים

 .מהשאר מצרימה להוריד המיוחדים

 

  :ְּבָגָדיו-יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת-ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין-ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל כט
 שלקחוהו אם כי זה אין אמר כי בגדיו את ויקרע בבור יוסף אין והנה הבור אל ראובן ובשוב

 .מיתתו על וקרע ,למות

 

  :ָבא-ֶאָחיו ַוּיֹאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני-ַוָּיָׁשב ֶאל ל
 אולי בהיד כמוציא יהיה בל, שהמיתוהו להם לאמר לבו אל ערב לא אחיו אל וישב כאשר אך

, חי ואם מת אם איננו הילד הנה אמר אך, שגזרו דוייהנ מפני לו הגידו לא והם, הוא כן לא

 לי מה באומרו ראובן בעיני כמבשר היה חלומו יוסף בספר הנה כי והוא .וחומר מקל עלי ואהה

 ואילו, שבטים עשר אחד יש יוסף שזולת שיורה, כוכבים עשר ואחד אומרו אם כי בשורה עוד

 הילד אם אליהם אמר ועתה. עשרה אם כי אינם שבטים בכלל בא בלתי תיייה בלהה דבר על

 תייישה שבשורתי, אני איפה כן ואם ,איננו זה כל ועם עליו היה בעצם החלומות בשורת שעיקר

 .אחי בכלל אולב אזכה האם ,בא אני אנה, דרכו פי על יד כלאחר היה אחי בכלל בא
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 איפה כן ואם, ואיננו נענש רעה בתםיד את שהביא, אחיו בכבוד שנוגע וןוע על הילד יאמר או

 . חלקי יהיה היכן בא אני אנה אבי יצועי שבלבלתי אני

 

 יהיה היכן בא אני אנה וןוע בי שיש ואני, איננו הצדיק הילד כי כך רצונו לעושי אם לזה קרוב או

 דבר על חלקם יהיה אנה, הם וחומר קל כי, מאמרו בצרבת יכוו למען אחיו אל זה ואמר. חלקי

 .לקרובו צרידה בן יוסי רבי מאמר והוא. הילד

 

 איש על סרה בדבר הקדושה תורתנו הקפידה כמה מאד עד נאה לימוד למדנו דרכנו פי ועל

 הלא כי, רעתו בהזכיר בשם הרעה עושה את להזכיר שלא הס הכתוב כי, הרע את יעשה אשר

 עם ולוי שמעון שהם בשמם אותם הזכיר ולא ונהרגהו לכו באמרם סיפר אחיו אל איש מאמר

 . חטא לא אשר על הדוברים גם ומה. אמת דבר על היות

 

 אדרבה אם כי יוסף את הציל שלא ראובן את הלא כי, חברו בשבח המספר דתימ חביבה וכמה

 כל ועם, לו ורע מצטמק היה שם נשאר היה לו כי ועקרבים נחשים מלא הבורה להשליכו והיצ

 רק שמו הזכיר בלבד לא כי ,מידם ויצילהו ראובן וישמע שכתוב מקרא בחיל קרי ככרוזא זה

 .הפועל אל באה לא אשר הכוונה טוב דבר על הצילו כאילו בשבחו הפליג

 

 ) א לד רבה ויקרא( במדרש ל"ז מאמרם עניין והוא

 בלב אותה עושה יהא מצווה עושה שכשהאדם ארץ דרך תורה לימדתך ,ראובן וישמע

 בכתפו מידם ויצילהו ראובן וישמע אחריו כותב ה"שהקב ראובן יודע היה שאילו, שמח

 . אביו אצל ומוליכו טוענו היה

 וראך לקראתך יוצא הוא הנה וגם) ד שמות( עליו כותב ה"שהקב אהרן יודע היה אילו

 . לקראתו יוצא היה ומחולות בתופים בלבו ושמח

 מביא היה ופטומות עגלות קלי לה ויצבט) ב רות( עליו שכותב יודע בועז היה אילו

 . לה ומאכיל

 כותב מי נביאים שאין ועכשיו אותה כותבים והנביאים מצווה עושה אדם היה לשעבר

 .'כוה'  יראי נדברו אז דכתיב .ידם על חותם ה"והקב, ומשיח אליהו ?אותה

 

  .בו להעיר הראויות הערות אל לב נשית המאמר ביאור אל ולבוא
 יודע היה שאילו, בשלמות יעשנה מצווה עושה כשאדם לומר לו היה כי, סופו ראשו אין כי .א

 . בעצם משלימה שהיה' כו טוענו היה בכתפו' כו ראובן

 הוא ברוך הקדוש אחריו כתב שמח בלב ראובן שעשאה שעל שמח בלב אותה יעשה יאמר או

 . מידם ויצילהו
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 בלתי לבו היות מורה בשלימות עשאה לא מאשר ואדרבה, שמח בלב שעשאה לנו מאין. ב

' כו עליו כותב ה"שהקב יודע היה שאם כראובן לא שמח בלב אותם יעשה הכוונה ואם. שמח

 בא כן שאם. יתכן לא זה. בשלמות עשאה ולא לבו שמח לא כן יודעו לבלתי אך' כו טוענו היה

 אהרן עניין הפך הוא וגם. יעשה לא וכן משבחו שהתורה במקום ראובן בגנות לספר המדרש

 באומרו הצילו כאילו עליו מעלה הכתוב היה לא כן שאם] ועוד. [בלבו ששמח הכתוב עליו שמעיד

  .מידם ויצילהו
 גמר לא יודעו לבלתי כי, מבקש הוא יוהרא כי יורה', כו ראובן יודע היה אילו מאומרו כי. ג

 עולם לגדולי וחלילה ובועז באהרן זה בקושי וההיקש. מזה גדול דופי לך ואין כראוי מצווהה

 . כאלה ובנפלאות בגדולות ללכת

 . עזוובב ובאהרן בראובן, רגלים שלש, זה ארץ דרך יתברך הודיענו זה למה. ד

 . בלבד ראובן בשבח לספר ולא ארץ דרך תורה כיוונה לו הגיד מי. ה

 אל צורך מה', כו שאין ועכשיו אותה כותבים והנביאים מצווה עושה אדם היה לשעבר אומרו. ו

 . עתה שהוא מה על לשאול לשעבר שהיה מה הקדמה

 התנא שלמה ומשנה, יתברך לפניו נכתבין שאין לו אמר מי ידבר עליונה כתיבה על אם כי. ז

 אשר מצוות כל האם הזה בעולם כתיבה על ואם. נכתבים בספר מעשיך וכל) ג פרק אבות( דבר

 . נביאים כתבום הארץ על נעשו

. יכתבנה מי יתברך לפניו היבצר, שאלה זו מה, אותה כותב מי נביאים שאין ועכשיו אומרו. ח

 . מזולתם ומשיח אליהו חדויינת למה. ט
 . שנים הוצרכו ולמה
 .'כו נדברו אז מפסוק נלמד ואיך

 

, לגמרי שהצילו שמורה מידם ויצילהו ראובן וישמע אומרו, בכתוב ל"רזל הוקשה הנה אמנם

 הנחשים ביד הבור בתוך בידם למות מעותד עודנו אך םיבידי הריגתו שמנע רק כן עשה לא והוא

 לבבם על היה כאשר, ובצמא ברעב ימות עד שמה ישאירוהו כי מהעלותו מנעםיבה או, ועקרבים

 רק זאת אין כי אומר גזרו כאלו על. למעלה כמפורש דמו את וכסינו באומרו יהודה מאמר לולי

. לגמרי הצילו כאילו שכר עליו מעלה כי שהצילו הכתוב עליו הכתיב שמח בלב מצווהה עשותו על

, ראובן כוונת בשבח ספר רק ה' תורת כוונת שאין לומר אפשר היה פעמים זה נאמר לא ואילו

 לעשות מראובן ללמוד הבא השכלת אל הדבר ישאר רק, לזולתו ארץ דרך ללמד לא אך

 להשיבו מידם אותו הציל למען ואמר ידבר שבו בעצמו הזה הכתוב חזר מאשר אך. כמעשהו

 כן שעשה על כי, שמח בלב יעשה דעת לאדם ללמד הוא ,מידם ויצילהו אומרו אחר אביו אל

 . אביו אל והביאו הצילו כאילו הכתוב עליו העלה ראובן

 

 אל ולהשיבו לטוענו מנגד נפשו ולשים הדבר לגמור השתדל לא מאשר אדרבה תאמר ושמא

 הדבר בעשותו בעצם בלבו שמח לא כי יורה, במלאכתו כמתרפה שם הניחו ברפיון אם כי, אביו
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 על ולטענו לעשותו הדבר גמר שלא מה לומר', כו ראובן יודע היה שאילו אמר לזה. ומנפש מלב

 עושה היה ודאי ידע שאילו ויצילהו בתורה שיכתוב ידע שלא מדבר מדאגה רק היה לא כתפו

 . כן

 

 תוקף בכל בדבר אחזיק אם ואדרבה שמים לשם לעושה יחשבוני לא בלבו אמר הנה כי והטעם

 כי זה אין אך, ממנו יותר עלינו המשתרר יוסף על יקנא ולא הבכור הוא כי היתכן יאמרו הלא

 ויםומשתח כוכבים עשר אחד בחלומו שראה אמר כי. לו טוב אז כי חלומותיו אמיתת להורות אם

 מתחזק הוא כן ועל, בלהה דבר על נדחה ולא השבטים בכלל שנכלל לראובן גדולה בשורה וזו לו

 ראובן את להחשיב חלומותיו מיםיילק יחזיקו בהחיותו למען הן בשורתו מאהבת הן, להצילו

 . יה שבטי מכלל

 

 לא, אחרת לבחינה ולא, להצילו רק יתהיה לא נתווכו כי תפרסם שהתורה יודע היה אילו אמנם

 כאילו לצדקה לו תחשב הוא ראוי כן ואם. להכחישם נאמנה ה' עדות כי לחשדתם חושש היה

 מצווהה יעשה ארץ דרך ללמוד לגבר טוב איפה כן ואם. לבבו עם היה כאשר גמורה הצלה הצילו

 כאילו הכתוב עליו העלה לבו שמחת על, מצווהה גמר שלא מי אם, וחומר מקל שמח בלב

 .יתברך לפניו זכותו אל ערך שאין הלב ובשמחת אותה העושה עתה גם מה, עשאה

 

  :ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם-ַוִּיְטְּבלּו ֶאתְּכֹתֶנת יֹוֵסף ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים -ַוִּיְקחּו ֶאת לא
 ֲאִביֶהם -ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל-ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת לב

  :לֹא-ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנ� ִהוא ִאם-ַוּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ַהֶּכר
  :ף יֹוֵסףַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַר  לג
  :ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים-ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמ�ָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל לד
 ְּבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם -ָּבָניו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו ָכל לה

  :ָאִביוְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו -ֵאֵרד ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִּכי
 

  לב: לשים ראוי

 מה ידענו ולא אלינו הגיע ולא ראינו לא ולומר הדבר להסתיר היה טוב וטוב, בזה הכניסם מי. א

 . לו היה

 ולהביאה ולשלחה הכתונת לצבוע ולא, נהרג או שמת עליו ששמעו או הרוג שמצאוהו יאמרו או

 . רעל כוס להשקותו נא הכר ולומר אביהם אל

  .אכלתהו רעה חיה כי שהכיר ראה מה יעקב בדברי .ב
 . הזה הכפל הוא מה טורף טרוף אומרו. ג

 . ענייןה כסדר אכלתהו רעה חיה כך ואחר טורף טרוף לומר לו שהיה .ד

 '.וכו ארד כי מאמרו עניין מה וגם
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 אולי, לו היה מה ידענו ולא אלינו נראה לא אמרנו אם, נאמר מה בלבם אמרו המה הנה אך

, הלכו ואנה שכם דרך עברו אשר רותייהש בעד וישאל ובמקומות בדרכים לחקור ישלח או ילך

 . וימצא ויפשפש מצרימה להוריד הלכו אשר ישמעאלים אורחת אליו ויתגלה

 . קברו את הראוני אותו קברתם ואם אותו קברתם לא למה יאמר הלא מת מצאנוהו אמרנו ואם

 

 . בדאים וימצאו הוא חי כי יודע או אוויב יעלה זמן אחר אולי ועוד

 . שקר נדבר שמת בו שמענו אמרנו ואם

 ענייןכ, אנו ולא אומר הוא נמצא, שהומת יאמר מעצמו והוא נא הכר לומר הוא טוב טוב לכן

 ). א קד כתובות( קאמינא לא אנא קאמריתו אתון

 מלבקשו אשייית ולא חי ועודנו הפשיטוהו כי ידון, היא כאשר הכתונת את להביא אמרנו ואם

 .יחפש ולא אשייית אז בדם צבועה הכתונת בראות אך, ימצא עד לחפש וישלח

 

 כתנתו כל שתצבע הנשחט דרך שאין למה, שלמה הניחוה ולא ,הכתונת את] ויטבלו) [וישלחו(

 כי מה סמך להם ויהיה, בדם כולה והוטבלה ומת הוכה חרב מדקרות כי יאמר עתה אך, בדם

 בל במקצתה בדם הראוה לא וגם. חרב כמדקרות בוטה יש כי, הדבר היה רעה דבתם על

 .אחר ממקום הדם בה שנדבק יחשוב

 

 ֲאִביֶהם -ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל-ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת לב
  :לֹא-ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנ� ִהוא ִאם-ַוּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ַהֶּכר

 .עמו אשר הוא אצלם יוסף את מוצאם בכלל כי שקר דברו ולא מצאנו זאת ויאמרו

 

  :ַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף לג
 אני בהיד הביאו זולתי חטא אשר ןועו בו נמצא לא ומאשר, ודאי היא בני כתונת אמר ובהכירה

 ראוי ואוש שמע המוציא) לא רבה שמות( ל"ז כמאמרם, אכלתהו רעה חיה כי ואומר גוזר

 ואמר חזר אך. שוא שמע תשא לא ליה וסמיך אותו תשליכון לכלב שנאמר לכלבים להשליכו

 כן על, בהיהד הביאו אחר פניו על שלם לו היה םאלוהי צלם הלא כי חי אכלוהו יתכן לא הנה

 א"כד, עליהם חתיתו נפלה ולא םייח הבעלי לו יכלו יתכן לא כן ועל, הדבר על אביו עצבו לא

 על. מפניו םאלוהי צלם השחית לא אשר על למעלה כמפורש שהוא' כו ומוראכם) ט בראשית(

 תצילנו לא הצדיק שצדקת בחירה בעל אדם בידי אחד, לו היו טריפות שתי כי אומר אגזור כן

 שאמרו למה גם ומה ,יוסף טורף טרוף וזהו, חיה ואכלתו טרפו אפשר כך ואחר, כנודע ממנו

 .מבניו אחד בו פגע שחשב ל"ז חכמינו

 

  :ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים-ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמ�ָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל לד
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 הביאו על יוסף נענש שאם חשב כי והוא. וןוע לכפרת במתניו שק וישם בנו על ויקרע ואז

 שאביהם כדי רק, כיוון סרה לדבר או שיילב שלא למעלה שכתבנו, אביהם אל היות עם בהיהד

 וישם כן על, קבלתיה שלא עם בו גערתי ולא ששמעתי באשמה אני גם כן אם, אורחותם שריי
 ויתאבלש עד מאד הכאב גדל כי ראו כי ,מיד לנחמו ובנותיו בניו לבם אל ערבו ולא .במתניו שק
 .שלשה רבים שנים ימים לפחות שהוא רבים ימים בנו על

 

 ְּבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם -ָּבָניו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו ָכל לה
  :ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו-ֵאֵרד ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִּכי

 בנפש יעקב לנפש גדול יחס היה הנה כי והוא '.כו ארד כי ויאמר וימאן לנחמו' וכו ויקומו אז

 הומת בהיהד וןובע כי יעקב בחשוב והנה. הראשון אצל הולך אחרון משניהם שהמת באופן יוסף

 שבמקום אחר, תנחומין אקבל איך אמר כן על. בשומעו עצבו שלא עצמו על גם חושש היה יוסף

 וברדתי יתן ומי, ירודים שנינו שנהיה בני אל הירידה שתהיה, שנית ארד אדרבה במותי עלותי

 אתם להעלות מטה שאול דרך יעבירום שבמותם ,הגדולים הצדיקים כדרך עמי אעלהו שאולה

 עד חמור כך כל היה זה וןושע אחר אך. לו היא שמחה זה בדרך היורד כי, שם מהנדונים קצת

 שאולה שמח ולא, לידון שיהיה, שאולה אבל ארדש אני ירא כן אם, יוסף טורף שטרוף הספיק

) כא פד רבה בראשית( ל"רז דברו אשר הטיבו ולכן. חנם על צערו והיה, עמי אחר את להעלות

 ,האמת שידע יצחק אך. יוסף על בוכה היה יעקב כי והוא, יצחק הוא אביו אותו ויבך באומרם

 .זה צערו על, מדבר שעליו - יעקב את הוא - אותו אם כי בוכה היה לא

 

 :ַׂשר ַהַּטָּבִחיםִמְצָרִים ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה -ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל לו
 הפסוק חצי מקצר והיה ,מצרימה הורד ויוסף לפסוק קודם לפנים מקומו היה זה פסוק הנה

, היה וכן בני אל ארד אמר כי ניבא מה ידע ולא ניבא מאמרו בקצת יעקב הנה יאמר אך. בכך

 .שמה בנו אל יעקב ירד כן ידי שעל באופן מצרים אל אותו מכרו הנה כי

 
  לח פרק

 [יהודה ובניו]
  :ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה-ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיט ַעד א
   :ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ -ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת-ַוַּיְרא ב
  :ְׁשמֹו ֵער-ֶאתַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא  ג
 :ְׁשמֹו אֹוָנן-ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ד
  :ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו-ַוֹּתֶסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ה
  :ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה ָּתָמר ו
  :'הַוְיִמֵתהּו  'הַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני  ז
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  :ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה-ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיט ַעד א
  .ההיא בעת ויהי מאי יהודה וירד יאמר מהראוי

 יהודה חילל כי עשה ותועבה יהודה בגדה נאמר יהודה על כי) א פה שם( ל"רז אמרו הנה אך

 אשה קחת לבלתי יכשל נחשב זר כמו והלא. לקח אשר שוע בת היא נכר אל בת ובעל' וכו

 .אליו הגונה

 

 בני בלתי שנים שבע בני אונןו ערב לפגוע יתברך הוא מיהר זה מה לב: נשית דרכנו פי ועל

 . לארץ ולא לשמים לא עונשים

 .ענייןה שנהפך בתמר כן שאין מה, אביה שם רק יהודה אשת שוע בת שם הוזכר לא למה וגם

 

 

 

  ל:"רז אמרו הנה אך

ראובן היה  ,ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ,היו עסוקין במכירתו של יוסף שבטים

ויהודה היה עסוק ליקח לו  ,ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ,עסוק בשקו ובתעניתו

 )ר בראשית פה א"מד( בורא אורו של מלך המשיח :והקב"ה היה עוסק ,אשה

 

 ובא, ומתו תמר את ולקחו ואונן ער גדלו כי עד, פרץ בא עד עברו שנים כמה כי יקשה והלא

 עסוק הוא ברוך הקדוש היה ,למכור עסוקים בהיותם כי יאמר ואיך, פרץ את ותלד יהודה אליה

 ?המשיח את להוציא

 

 פרץ את ממנה ולהוציא, לה דומה או תמר את הגונה אשה יקח יתברך חפצו היה מאז הנה אך

 הורע בוםייה מכח דוד בא על כי, האמת מחכמי כנודע ,גדול כחו היה שאז. יבום ידי על ולא מיד

. האדם משנות שנים שבעים מאז לו ניתנו לולא ,נפל רק ,יהיה ראוי היה לא בהולדו ואפילו, כחו

 לא כן על כי, עצמה מצד ראויה בלתי ,נכר אל בת כנעני איש בתב שנכשל אלא ?לו גרם ומי

 ,יתברך הוא חזר עד, דוד בית מלכות מהם להוציא הגונים בלתי בניו יצאו כן ועל. שמה הוזכר

 הורקו אשר אחר למלוכה ויצליחו, טהור כלי שהיה, בוםיי דרך תמר מבטן שנית פעם והוציאם

 . כלי אל מכלי

 דרך והוא 'וכו ויהי ואמרה תורה הקדימה כן על ?להימתח שוע בבת יהודה טעהש נתגלגל ואיך

 היה אם כי, ריקים מהמרדף לצדיקים המתחבר טובות וכמה כמה כי הוא הלא, מאד גדול ארץ

 כי ,עדולמי איש את חבר לו בקנות כאשר שוע בבת נכשל היה לא אביו ובית אחיו עם יהודה

 ירד כי, ההיא בעת היה ואבוי ווי הנה לאמר ,ההיא בעת הי-וי אומרו וזהו. תהיהי רעה עת

  .הביט עיניו למראה כן ידי על כי ,עדולמי איש עד ויט, הצדיקים אחיו מאת יהודה
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   :ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ -ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת-ַוַּיְרא ב
 - ויקחה כי היות ועם. כשרותה ואל חוסהיי אל לבו שת ולא כנעני איש בת יהודה שם וירא
 בת כן על כי, אל עם לבם טוב לא כי ,לו הושו לא - אליה ויבא כך ואחר ,ואישות ליקוחין דרך

 עליו ה' ובחמלת. להטיב הוכנו לא כי ארצה שיחת ...ואונן רע ער ויהי כן ועל. ה' קראה נכר אל

, יהודה בוםייב בתמר להביאם ,בקוטנם ה' וימיתם כן על, טהור בכלי ולהביאם לטהרם למהר

 למהר הרחמים דרך על תהיהי מיד שמיתתם באופן. כנודע אונן הוא וזרח ,ער הוא פרץ כי

 .המשיח הוצאת למהר ה', וימיתם וזהו. טובם

 

 ארד כי ואומר נחםילה וממאן במתניו בשק אביו סיגופי את יהודה בראות ',וכו ויהי יאמר או
 וזהו. וצרה וי עצמו על גלות קבל אז, יוסף נמכר לעבד מצרימה יוסף ירד ידו ושעל', וכו בני אל

 בתשובתו הסכים ה' וגם, ישראל כבוד בא עדולם ועד ,אחיו מאת הוא גם וירד ההיא בעת ויהי

 רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו מצווהה גמר שלא על ובניו אשתו שקבר ,הוא גם יסרהו ויסור

 .)ב פה

 

 לכו אמר כאשר כי, מגדולתו אחיו שהורידוהו) ג מב רבה שמות( ל"ז מאמרם בהזכיר יאמר או
 ראינו מצאנו זה ולעומת. בו בעטו כן ועל ,לו שומעין היו אביו אל נשיבהו אומר היה אם, ונמכרנו

 . גאונו הורד ואיך ,במעלה עלה יוסף דבר על כי ,עלית בני מטרף ואומר משבחו אביו כי

. מכרוהו כי ,ההיא בעת יתהיה וצרה וי - ההיא בעת היוי :פה יתברך מאמרו זה גם כי יתכן כן על

 והציל באחיו גבר יהודה כי יבצר לא הלא כי, יתברך לפניו ירוד להיות יהודה יאשם כן על לא אך

 אז לו היה ולמחיה, למים ומצמא ללחם מרעב בבור מת היה יהודה אלמלא כי, יוסף נפש ממות

 מאחיו הוא ,וירדש מה כלומר יהודה וירד וזהו. במעלות עליתו נגזרה מאז כן ועל, ליוסף יהודה

 ,עשה אשר הגונים בלתי נשואים על רק היה לא בניו את קבר ואשר. ה"מהקב לא אך ,בלבד

 כך אחר אך. ה' וימיתם הגונים בלתי בנים יצאו כן ועל' כו כנעני איש בת יהודה שם וירא כי

 . ישראל ממלכת הושתת שממנו ,פרץ את הוליד

 נצטער כן על, נפשו ממות הציל כאשר מעבדות גם להצילו מצווהה גמר שלא על ,זה כל ועם

 .אחיו מאת נדחה בהיות

 

  .ְׁשמֹו ֵער-ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ג
 יהפך להיתפ כמבקש ער קראו, אמו כשרון העדר על, הגון היה לא כי יודעו על כי אפשר הנה

 ,רעל ערמ נהפך אדרבה כי ,לו הושו ולא. דדין כאותיות דדין אותיות כי, בכשרות וזרוז לער מרע
 שלא ,יהודה זכות הועילה לזה כי לומר יהודה בכור ואמר .רע יהודה בכור ער ויהי כאומרו

 על גם ולא למקום אדם שבין במה היה רשעו כל כי, הבריות בעיני גם ולא ה' בעיני רק רע היה

 למקום שבינו במה מהחוטאים היה שלא הגנה אביו שזכות ירמוז וגם. לחברו אדם שבין מה
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 וימיתהו כן ועל .בחשוכא מה הרואה ה' בעיני שהוא במה, בסתר רק, הבריות בעיני בפרהסיא
 . רע מלאך ידי על ולא בחטאו הנאסף גמור צדיק ככל יתברך מאתו בכח ה'

 שהכוונה, לאשפה מערה שהיה היה רשעו שכל) ד פה רבה בראשית( ל"ז שאמרו למה גם ומה

 באשתו זה וןוע אין הנה כי, הזבל במקום זרעו ומערה ,כדרכה שלא עליה בא שהיה, אצלי

. עולם סדרב שאמרו כמו שנים שבע בן אם כי ,עונשין בר היה לא וגם. כרת או מיתה בייימח
 ירמוז וגם. האמת חכמי כדעת ישראל טוב כל אבי בפרץ נתגלגל שנים בקרב חנם על ולא

 .כמדובר בפרץ תיקונו לקרב ,רחמים דתימ פי על מיתתו יתהישה ה' וימיתהו, למעלה כמדובר

 

 .ְׁשמֹו אֹוָנן-ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ד
 על כי ואפשר .אונן שמו את ותקרא וזהו, אמו השני ואת שם האב לו קורא היה שאחד יראה

 יבצר ולא, ערל רעמ להפכו ער לבכור קרא כן על כי ,האם לזרע חושש יהודה היות ראותה

 .אנינות לשון אונן קראתו כן על, ואוננת רוח עצובת מהיותה

 

  .ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו-ַוֹּתֶסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ה
 ,שלה שמו את ותקרא יאמר ואיך, שמו את שיקרא לאב נוגע השלישי שם היה זה דרך ועל
. שם היא לו קראה כן ועל, שמה היא יתהישה בעיר ולא אותו בלדתה בכזיב והיה אמר לזה

 גם כי, שלוה לשון יהיה או. שלה נעשה שלו היה אשר כי, לומר, שלה קראתו כן על כי ואפשר

, לה שלום זה יהיה עתה כי שלה קראתו כן על, אליו ראויה היותה בלתי על עמה לבו שלם שלא

 .בנים שלשה לו ילדה כי

 

  .ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה ָּתָמר ו
 בלתי עצמה מצד כי על ,שוע בת אם כי הזכיר לא יהודה אשת שם את כי למעלה כתבנו הנה

 תהיה ואולי באשה עיניו יתן בנו הניח לא כי אפשר ובזה. שמה להזכיר שלא הס כן על, ראויה

 צדקת כי תמר ושמה וזהו, שמה להזכיר הראויה לו אשה בעצמו הוא ויקח כן על, הגונה בלתי

 שעל יראה לבל, צדק מלכי היותו עם אביה שם הזכיר לא כן ועל. ל"רזמ כנודע יתהיה גמורה

 אל כי שמה את רק הזכיר לא כן על. עצמה בחינת על ולא לקחה ההוא לצדיקים בת היותה

 .יפרח כתמר צדיק א"כד ,תמר בשם צדקותה נרמז אם גם ומה. הביט עצמה

 

  .ֵאֶׁשת ָאִחי� ְוַיֵּבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחי�-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ח
 לאונן והיצ כן על, ותתכער תתעבר פן לאשפה שעירה נכשל, הנאה לשם ער שכיוון למה הנה

 במקום שלא אח אשת תהיה בל ,להנות לא אחיך אשת אל בא אומרו וזהו, כראשון יקרנו בל

 לשם אותה ליבם כדי אם כי. אחיך אשת אל אומרו וזהו, בערוה כפוגע כמעט יהיה כי מצווה

, כדרכה שהוא בדבר זרע הקמת תהיה באופן רק, ער כמעשה כדרכה שלא יהא ולא .יבום מצוות
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 לו שיקים מי והוצרך ,שמת כאחיו יקרנו פן יזהר לו רמז דרכו פי ועל .לאחיך זרע והקם וזהו

 .זרע

 

 ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע  ט
  :ֶזַרע ְלָאִחיו-ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן-ָּבא ֶאל-ְוָהָיה ִאם

 זרע והקם אביו כמאמר ,לאחיו אם כי הזרע יהיה לו לא כי ידע כי הוא הכתוב פשט הנה
  .לאחיך
 ,לאחיך זרע והקם אביו לו דבר בסתר לא והנה, בנגלה ידיעה לשון יצדק לא כי יקשה והלא
 בלתי ידיעה על יורה וידע באומרו אך, הזרע יהיה לו לא כי אונן וירא או וישמע לומר לו והיה

 . אביו בדברי גלויה

 .לאחיו זרע לתת רצה שלא וחטאתו אחיו פשע מה כי ועוד

 

 שבא הזרע אותו :שאמרה, זרע מאבינו ונחיה לוט בת מאמר על) ח נא שם( ל"רז אמרו הנה אך

 ,היה וכן .אבינו ידי על נביא, חיצונות אומות בהשתלשלות שבא המשיח מלך הוא ,אחר ממקום

 שלא מה העיקר הוא כי יהודה מבן נעלם לא כי ויתכן. העמונית ונעמה המואביה מרות בא כי

 זרע אקים אם יאמר כן ועל. פרץ שהוא המלכות לצאת עתיד היה ערמ כי וידוע. לוט מבת נעלם

 ,דוד בית מלכות הושתת שממנו פרץ שיצא כך אחר היה כאשר, המיוחד הזרע ממנו יצא ,לאחי

 . יהודה בכור ער שהוא
 לצאת העתיד הזרע םיייתק אולי זרעו הקמת מנעיובה, זרע לער מלהקים אמנע אמר כן על

 יהיה לו לא לאחיו זרע יקום אם כי אליו נתגלה כי אונן וידע אומרו וזהו. זולתה מאשה ממני
 לאחיו זרע נתן לבלתי ארצה ושחת כן על, לאחיו שיקים לזרע אם כי, לעתיד הידוע הזרע

 לאחיו זרע םייויק, שלה בםיי פן חש בםימלי נמנע היה ואם. בעצמו העתיד הזרע םיייתק ואולי

 הזרע אותו אויב לא אולי ,זרע יקים לא הוא ושגם, משלה למונעה לקחה כן על, הזרע יהיה ולו

 .אחר ממקום הזרע םייויתק לעולם

 

 ִיְגַּדל ֵׁשָלה ְבִני -ָאִבי� ַעד-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית יא
  :ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביהָ הּוא ְּכֶאָחיו ַוֵּתֶל� ָּתָמר -ָימּות ַּגם-ִּכי ָאַמר ֶּפן

. הוא גם נשאה לשבע כשהגיע אונן וכן. ער נשאה שנים שבע בן כי עולם סדרב ל"רז אמרו הנה

 התורה פי על מלהתנהג חסרו דעה, קטנים היותם על אולי חש כי יהודה כוונת תהיה והנה

 ימות פן וזהו, ער על אונן גדל מאשר יותר שהוא ,שלה יגדל עד אלמנה שבי אמר כן על. ומתו
 .שנים שבע בן אשה נושא להיותו שהוא ,כאחיו הוא גם

 

 ְיהּוָדה -ׁשּוַע ֵאֶׁשת-ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמת ַּבת יב
  :ֹּגֲזֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה-ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ַוַּיַעל ַעל
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 גדל כי על נתעוררה), ו פה ר"בר( ל"ז שאמרו כמו אחת שנה שהוא ,הימים רבו כאשר כן על

 ידמה כן לא והוא. שלה ללידת אונן שמלידת ההפרש שנת היא אונן שנשאה לזמן בהגיע שלה

 .כמבואר יותר יגדל עד

 

 [יהודה ותמר]
  :ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאֹמר ִהֵּנה ָחִמי� ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו יג
 ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים  יד

  :ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה-ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא-ֶּדֶר� ִּתְמָנָתה ִּכי ָרֲאָתה ִּכי-ֲאֶׁשר ַעל
  :ְּסָתה ָּפֶניהָ ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה ִּכי כִ  טו
 ַהֶּדֶר� ַוּיֹאֶמר ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִי� -ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל טז

  :ִלי ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי-ִּתֶּתן-ִּכי לֹא ָיַדע ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא ַוּתֹאֶמר ַמה
  :ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶח�ִּתֵּתן -ַהּצֹאן ַוּתֹאֶמר ִאם-ִעִּזים ִמן-ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי יז
 ָל� ַוּתֹאֶמר ֹחָתְמ� ּוְפִתיֶל� ּוַמְּט� ֲאֶׁשר ְּבָיֶד� -ַוּיֹאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ֶאֶּתן יח

  :ָלּה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו-ַוִּיֶּתן
  :נּוָתּהַוָּתָקם ַוֵּתֶל� ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמ  יט
  :ְּגִדי ָהִעִּזים ְּבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּה-ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת כ

 ַהָּדֶר� -ַאְנֵׁשי ְמֹקָמּה ֵלאֹמר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל-ַוִּיְׁשַאל ֶאת כא
  :ָבֶזה ְקֵדָׁשה הייתה-ַוּיֹאְמרּו לֹא

  :ָבֶזה ְקֵדָׁשה הייתה-ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר לֹא ְמָצאִתיָה ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו לֹא-ַוָּיָׁשב ֶאל כב
  :ָלּה ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ִּתַּקח כג
 ַוְיִהי ְּכִמְׁשלׁש ֳחָדִׁשים ַוֻּיַּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶת�  כד

  :ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף
 ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה -ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר-ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל כה
  :ָנא ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה-אֶמר ַהֶּכרַוּתֹ 
  :ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה-ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני ְולֹא-ֵּכן לֹא-ַעל-ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי כו
 

  לב לשים ראוי

 . לזולת לאמר ואינו לאמר לתמר ויוגד אומרו. א

 להתראות שתוכל מקום לשום יהודה הלך לא ההוא יום עד האם ',כו עולה חמיך הנה אומרו. ב

 . תמנתה בעלותו לא אם לפניו והזדמן

 שהיא לומר) שם( ל"רז הוצרכו והנה. תמנתה וירד אומר הוא אחר ובמקום עולה אומרו. ג

 . מלמעלה ויורדים מלמטה לה שעולים ההר באמצע

 אברהם זרע שהוא אלא עינים פתח ששמו מקום מצינו שלא ל"ז שאמרו עינים בפתח אומרו. ד

 . פה ידבר אברהם על שלא קשה עדייןו, עיניהם בו פותחין שהכל
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 . מיותרת והיא מלת כי, 'כו ניתנה לא והיא אומרו. ה

 יןעי( ל"רזמ שידענו למה גם ומה. עליה בא איך לזונה חשבה שאם ,לזונה ויחשבה אומרו. ו

 . להם יש בעל בעולת נח ובני ,איש אשת אלא זונה אין כי) ב כט תמורה

  '.כו הקדשה איה באומרו קדשה אותה וקורא שמה משנה כן שאחרי .ז

 . היא כשרה כי מורה פניה שכסתה על הוא נהפוך כי ,פניה כסתה כי אומרו. ח

) ח פה ר"בר( ל"ז הוצרכו כן על כי, הולך היה בדרך הלא כי ,הדרך אל אליה ויט אומרו. ט

 . לה להזדקק הדרך אל הטהו ומלאך מהדרך יצא כי לומר

  .נא הבה לה יאמר ואיך, נדנה את נותן הוא אדרבה כי ,נא הבה אומרו. י
 . מיותר הוא הצאן מן אומרו כי', כו עזים גדי אשלח אנכי אומרו. יא

 . מזולתם ההם רבוןיע מיני שלשת מהייס למה. יב

 . מיותר לו מלת כי לו ותהר אומרו. יג

 . קדשה ופעם אשה אותה קורא פעם כי. יד

 לבלי אמר ששלחו מה ואומר שחוזר מצאתה לא ואתה הזה הגדי שלחתי הנה אומרו ועוד

 . מצאה לא ושרעהו ששלח ידע לא מי כי כלל צורך

 . לזולת לאמר ואינו, מיותר שהוא לאמר ליהודה ויוגד אומרו. טו

 . מיותר הוא לזנונים אומרו כי ,לזנונים הרה הנה וגם אומרו. טז

 . לנוכח נא הכר אומר כך ואחר, שליח ידי על שהוא נראה', כו חמיה אל שלחה והיא אומרו. יז

 . יכירם שלא לב על עולה היה האם ויכר אומרו צורך מה יהודה ויכר אומרו ועוד

 היא ממני הלא כי אמת ודברה צדקה שאמר הוא הכתוב פשט הלא כי ,ממני צדקה אומרו. יח

 ר"בר, ב י סוטה 'ע( ל"רזל גם ומה. צדקה במלת מפסיק טעם יהיה ראוי היה זה ולפי, הרה
 אומרו. יט. ממני אמרו השמים ומן צדקה רק אמר לא הוא כי) טז י רבה קהלת, יב פה

 . כלל מוריד ולא מעלה שאינו מה התורה תספר למה, 'כו ותקשור המילדת ותקח יד ויתן

. עצמו על ולא וקפץ פרץ אחיו על כי, פרץ עליו לומר לו שהיה, פרץ עליך פרצת מה אומרו. כ

 . צורך לבלי שהכל 'כו אשר אחיו יצא ואחר אומרו. כא

 עניין כי) ה פה רבה בראשית( ל"רז וקבלו קימו הלא כי היא הלא :כולן על העולה והיא. כב

 שעל היבומים מכל זה בוםיי נשתנה מה נחשב זר כמו והלא, היה בוםיי דרך ותמר יהודה

 שבדרך אם כי ,היה ה'מ כי לומר ואין. התורה יבומי ככל" שלה"מ היה לא ולמה, האח ידי

 יהודה שהיה) ח, שם, שם( ל"רז אמרו אדרבה הלא כי, אותו מוליכים בה לילך רוצה שאדם

 אל והיצ ואז, מלכים יצאו מהיכן ,תלך אנה יהודה :הוא ברוך הקדוש ואמר, והולך פורש

 .הדבר יצא ה'מ כי הנה. הדרך על יטהו והוהתא על הממונה מלאך

 

 :הקדמות שתי על תסוב הלז ענייןה תכונת אמנם

 מסבב ידע כאשר לעלות ועת לרדת עת בשמים משתנות עתות יש אדם לכל כי אחת הקדמה

  :בגמרא מאמרם ענייןוכ, בותיהס
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 לשכב בעדו ושלחה אחת מטרונה ראתהו ושם אחרת ארץ אל שהלך דשמואל אבוה על

 זולתך אנשים המבלעדי כן שאם לזונה תחשבני אל לו אמרה אז, וימאן בו ותפצר אצלה

 תתעבר הלילה עמך תשכב אשר כי באצטגנינות ראיתי כי איפה דע אך, בך דבקתי

 וישכב אשתו מקום אל הגיע וברגע השם את ויזכור בשומעו ויהי .בעולם גדול מאדם

 האשה הרתה וכאשר, למקומו ושב השם את להזכיר חזר קרוב ובטרם, לו ותהר עמה

 . הוא בלילה עמה ושכב בא כי ידעו לא כי ,נגדוה

 

 ידעה כי חפץ וכל ישעה כל כי יוסף אדוני באשת) ב פה רבה בראשית( ל"רז אמרו לזה וקרוב

 . בתה אל נוגע הדבר היה כי ידעה ולא, מלכים לצאת עתיד מיוסף כי

 המגיד, תהיהי נח בן שם בת כי אביה ידי על גם ומה, כלתו מתמר תבצר לא ידיעה כל והנה

 .שם ידי על לה ה' ויאמר) ז סג שם( ל"ז שאמרו כמו', כו בבטנך םיגוי שני לרבקה

 

  ,לזנונים הרה פסוק על האומרים) ה"קמ שמעוני ילקוט( ל"ז מאמרם אל נבוא ובזה
 כרסי תדחקו אל אצלה ליושבות אומרת .יתהיה במרחץ כשבאתה יהודה ביאת אחר כי

 .לו דומה או אביה ידי על שידעה לא אם ,זה לה הגיד ומי, הוא מלכים טעון כי

 

, יהודה בכור מער רק לצאת עתיד היה לא העתיד דוד בית מלכות כל כי והיא, שנית הקדמה

 ידי על לחזור והוצרכו ,ואונן ער במות כן ועל. איש בשר כל רוח בחינת ה' דעות אל ידע כאשר

 ל"ז שאמרו וכמו .אונן משל ולא ער של זרע מהקמת לא אם דוד בית מלכות יבנה לא, יבום

 פרץ כי וידוע. ימלוך ולא מזרח או ,למלוכה ויצלח מפרץ דוד היה אם שאול ששאל) ב עו יבמות(

 שיחת כאשר אך. מתוקן הכל היה ,לאחיו זרע םיימק אונן היה אם כן ועל, אונן הוא וזרח ער הוא

 בית כי, כנודע לאונן אם כי לער זרע םיימק היה לא ,שלה בםיימ היה אם, הוא גם ומת ארצה

 הוא יעץ כן על. לעולם ער חוזר היה שלא באופן), א מד יבמות( בתים שני ולא בונה הוא אחד

 על היבום בהיות כי ,ואונן ער יצאו שמהם הגזע שהוא ,האב אל ויחזור זה יבום ישתנה יתברך

, אונן הוא וזרח ער הוא פרץ, לשניהם זרע הקים כי היה וכן. לעולם שניהם את להחזיר יוכל ידו

 .שניהם חוצבו שממנו צור, האב ידי על היבום היות על רק זה ואין

 

  :ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאֹמר ִהֵּנה ָחִמי� ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו יג
 מה על מגדולתו שהורידוהו אחיו מאת יהודה הורד עת בא אחר הנה כי והוא ונבוא אל העניין.

 עשר אחד ירידתו ותהי, יהרגוהו לבל שלט כאשר ,אביו אל יוסף את להשיב בהם שלט שלא

 היה לו נתנה לא והיא שלה גדל כאשר כי) שני פרק( עולם סדרב ל"ז שאמרו כמו שהוא ,שנה

 עשר אחד הרי .שנים שלש לידתו עד ומנשואיה, שוע לבת שלישי היה והוא, יםשנ שמונה בן

 אל בת מתה וגם, ירידה של שנה א"הי עבור אחר כן על. מהם יוסף אחיו שהורד שנים כמספר

 בני מטרף ענייןכ, מלכים ממנו לצאת במעלה עלה גם עלה, לקח אשר הכושית האשה נכר
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 לתמר ויקרה. מלכים ממנו לה יצאו ,לכך המוכנת בתמר גם ומה ,לו שהמזדווגת זמן ובא. עלית

 . ל"הנ דשמואל אבוה עם למטרונה קרה כאשר

, ירודה במדרגה כה עד שהיה יהודה וירד נאמר שהיה מה תחת כי לתמר ויגד אומרו וזהו

 וזהו, עולם מלכי ממנו לצאת תוייעל עת הגיע כי ,עולה חמיך הנה הוא לאמר שראוי מה עתה

 אחת תמנת שתי שהיו לומר בזה נצטרך ולא'. כו תמנתה - הולך הוא והיכן, לאמר אומרו

 .ההר באמצע יתהישה או ,שמשון לה שירד למטה ואחת יהודה לה שעלה למעלה

 

 ברוח לאביה שהוגד שהוא, במעלה עולה חמיך הנה, לאמר לתמרש כדי ויוגד זה דרך על או

. מלכים ממנו להוליד לו הזדקק עת וזו .עולה חמיך הנה לאמר לתמר כדי, לו לדומה או הקדש

 תדחקו אל לנשים אומרת תהיהי מיד כי) י פה רבה בראשית( ל"רז דברו אשר הטיבו כן ועל

 .טעון הוא מלכים כי כרסי

 

ֶּדֶר� -ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל יד
  :ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה-ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא-ָרֲאָתה ִּכיִּתְמָנָתה ִּכי 

 אל תשלח היה מהראוי כי יקשה הלא כי והוא ,עינים בפתח ותשב אלמנותה... בגדי ותסר אז

 היה לא שלה מיבם היה אם כי ידעה היא אמנם. שלה גדל הלא כי לשלה תנתן לאמר חמיה

 לא אם יוצאים מלכים ומהיכן, בתים שתי ולא בונה הוא אחד בית כי, לאונן רק זרע םיימק

, שניהם יצאו שממנו והגזע הפתח אל לחזור הוא התיקון כן על. יהודה בכור ער שישוב יתגלגל

. אחת עין פתח רק היה שלא, שלה אל ולא יהודה הוא עינים השתי בפתח ותשב אומרו וזהו

 מלכות ממנה שיצא חפץ וכל ישעה כל כי, מלכים ממנו ויצאו כמדובר שניהם זרע םיייק יהודה כי

 . עד עדי בנין דוד בית

 אתה אנה יהודה יהודה, בדרך בלכתו, הוא ברוך הקדוש שאמר) שם( ל"ז מאמרם יובן ובזה

 אומרו יקשה שהלא', כו אליה ויט' כו הוהתאו על הממונה מלאך והיוצ, מלכים יצאו מהיכן הולך

 ער את להביא כי ספק אין אך. אחר בן יהודה שהוליד משלה יצאו הלא כי מלכים יצאו מהיכן

 עינים בפתח ותשב באמור כי נמצא, כמדובר מיהודה יהיה מוכרח היה יוצא המלכות שממנו

 .כיוונו שמים ולשם מאד יודעת נפשה כי, זו כוונתם הורה

 

  :ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניהָ  טו
 קדשה הייתה אם והנה, העדולמי רעהו ואחריו ראשון הולך היה וחשוב גדול להיותו יהודה הנה

 לידבק חפץ וכל ישעה שכל להיות אך, ולרעהו ליהודה עצמה מראה הייתה לכל מזומנת

 יהודה ויראה וזהו, לבדו לו רק פניה גלתה לא כן על, ליהודה ליזדקק יתברך לשמו בקדושה

 ויחשבה כן על, רעהו לפני תעשה כן לו פניה הראה כאשר כי חשב יהודה אך. רעהו ולא כלומר

 .'כו אליה ויט היא כשרה אמר אז, רעהו גם פניה יראה שלא פניה כסתה כי אך. לזונה
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 ַהֶּדֶר� ַוּיֹאֶמר ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִי� ִּכי לֹא ָיַדע ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא -ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל טז
  :ִלי ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי-ִּתֶּתן-ַמהַוּתֹאֶמר 

 נשים דרך אם לומר ,הדרך אל תהיהי חקירתו לתיותח, בלחש לה לדבר אליה הטה כי אמר

 א"כד לאשה הידועה הדרך אל שהוא הידיעה א"בה הדרך אומרו וזהו, היא טהורה או לה

 .לי נשים דרך כי) לא בראשית(

 

 עיכוב אין ותאמר. טבלי כמספר נא וכן .אליך אואב בטבילה עצמך הכיני נא הבה אמר ועוד

 מה כי לו שאמרה תורה רמזה וכן. אנכי מוכנת מצדי כי כלומר לי שתתן מה על רק זה מכל
, מללו ברור שפתה שדעת שגם אם כי ,נטהרתי כבר כמספר ו"תתצ הכולל עם עולה תתן

 תתנני אל כלומר 'כו תתן מה אך. אנכי מוכנת תאמר אמריה ובפשט בלשונה לנו רומזת התורה

 ולא לבדך אתה אלי תבוא כי, לי יהיה תועלת מה אך, עובר לכל מהיז רודפת בליעל לבת

 אנכי, שלם שלבך איפה כן אם אמר אז. חפצה נפשי בקדושה לידבק רק קדשה איני כי, זולתך

 .יתבאר כאשר 'כו גדי אשלח כי, אשלים

 

  :ִּתֵּתן ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶח�-ַהּצֹאן ַוּתֹאֶמר ִאם-ִעִּזים ִמן-ְּגִדיַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח  יז
 שנרמז הילד כי והוא, לה הטבתו נרמז שבו מה לה נדר אז בקדושה לידבק כוונתה טוב בראותו

 אמרו כי והוא'. כו אשלח אנכי וזהו. צאן הנקראים ישראל נפשות משורש יהיה גדיב ונמשל

 המיוחד מלכות על לו יאמר דרכנו ולפי. בו כיוצא בוריםיג לו ותהר) ט פה רבה בראשית( ל"רז

, בחינות שתי בעל שיהיה, הילד אל משל הוא גדי שישולח כוונתי ידי על אעשה יאמר וזה. לו

 .הצאן מן אמר מישראל היותו ועל, עזים אמר המלכות עוז ועל. ישראל נפשות ומגזע מלכות עוז

 

 משתלחת הנפש אין הביאה אחר לפחות ימים שלשה עד כי והוא', כו ערבון תתן אם ותאמר

 לבן טהורה נפש בי ישלח יתברך מאתו תבקש הביאה שאחר חפצה איני אמרה כן על, לעובר

 הרמוזה הכוונה ידי על כי. שלחך עד ערבון שיהיה לכך בביאה תכווין מעתה אם כי, בטני

 .כוונתך בקדושת ןותכו אליה כי בדבר בטוחה אהיה בערבון

 

 ָל� ַוּתֹאֶמר ֹחָתְמ� ּוְפִתיֶל� ּוַמְּט� ֲאֶׁשר ְּבָיֶד� -ַוּיֹאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ֶאֶּתן יח
  :ָלּה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו-ַוִּיֶּתן

 .א ישראל איש כל אל חדויינת דברים שני כי והוא '.כו חותמך ואמרה' כו הערבון מה אמר אז
 . קדש ברית אות חותם

 . מצוותה כל קיום .ב

 . מלכות שבט היא הלא, ליהודה חודייב, שלישית עוד אלה על נוסף

 וכל ישעה שכל אמרה כן על. למעלה כמדובר היה הבחינות שלשת כל על ביהודה חשקה והנה

 טחוןילב בערבון יהיה וזה, חלילה גופנית הנאה שום אל שלא שלשתן מעמד אל מעתה ןויכו חפץ

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 476       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 אל רמז הציצית הוא ופתילך, ברית אות חותם אל רמז חותמך וזהו. כוונתו יתברך הוא םיישיק

 אל רמז בידך אשר ומטך', כו כל את וזכרתם אותו וראיתם) טו במדבר( א"כמד מצוותה כל

 עוז על או גבורה מציאות על הוא אם עזים מלת ברמז נסתפקה היא כי והוא. המלכות שבט

 השלישית זאת כי ולהיות .ומטך באומרה בפירוש פירשה מלכות של הבחינה כן על, מלכות

. היו בידו הם גם והחותם שהפתיל אפשר שגם עם בידך אשר בו אמרה כן על ליהודה מיוחדת

 עזים גדי לה שישלח ,ערבון יהיה וזה. הבחינות שלשת בעל בה להוליד בביאתו שיכוון וכוונתה

 כי כוונתה טוב פירשה שבערבון אלא, ישראל הם הצאן משורש עוז בעל ילד שיהיה, הצאן מן

 שאלה, בוםיי בדרך המלכות שממנו ער את להביא שכיוונה היא כי, והוא. חפצה נפשה בשלשתן

 עם יתהיה כלתו כי ידע שלא הוא כן שאין מה, עינים פתח על כמאמרנו מלכות של אלו דברים

 הוא מלכים כי כרסי תדחקו אל במרחץ באומרה היא בטחה ובזה. הוא גם כיוון הכל את זה כל

 באופן, ויפרוש היא כלתו כי יכיר פן, בחינות השלש יהיו כן שעל בוםייה עניין לו גלתה ולא. טעון

, ישראל מלכות מנפשות נפש היא, הצאן מן עזים גדי שלוח אל כמשכון אלו כוונות שלש שהיו

 לו ותהר, לה ויתן כי כולן היו וכן. בוםיי דרך שהיה ידע שלא עם שלשתן מעמד אל כיוון הוא וכן

 .בחינות השלש כל לו שהיו, בו כיוצא לו שהוא

 

  :ַוָּתָקם ַוֵּתֶל� ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה יט
  :ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּהְּגִדי ָהִעִּזים ְּבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקַחת -ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת כ

 ַהָּדֶר� -ַאְנֵׁשי ְמֹקָמּה ֵלאֹמר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל-ַוִּיְׁשַאל ֶאת כא
  :ָבֶזה ְקֵדָׁשה הייתה-ַוּיֹאְמרּו לֹא

  :ָבֶזה ְקֵדָׁשה הייתה-ְמרּו לֹאְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר לֹא ְמָצאִתיָה ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום אָ -ַוָּיָׁשב ֶאל כב
 

  :ַוָּתָקם ַוֵּתֶל� ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה יט
, מידה הערבון ותקח בגדי שלוחו ישיגנה ביתה אל בואה טרם פן השתניתו ותלך ותקם ומיד

 וילקח תמצא פן דרכה הסתירה כן על, לישרף ויוציאוה עוברה כשיוכר סימנים בידה יהיו ולא

 .ערבונה

 

  :ְּגִדי ָהִעִּזים ְּבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּה-ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת כ
 שחירה אלא, הגדי שלחו עד הערבון לה נתן שבפועל יבצר לא, הרמז היה לבינה שבינו עם והנה

 אם על יצאה מאשר הנה בלבו אומר בקרבו נדון היה אך, כפשטן הדברים רק הבין לא רעהו

 אברהם זרע אל רק לבה שתה לא כי ראה אחר ומצד, עובר לכל היא קדשה כי יורה הדרך

 על) שם רבה בראשית( ל"רז שאמרו וכמו כמדובר ליהודה רק פניה גלתה לא כן על כי הקדוש

 לקחת הגדי ויולך, הדבר לגלות רצה כן על. בו פונים םיעיני שכל מי אל עיניים בפתח אומרו

 יהודה וישלח וזהו, יהודה מאמר והוא, סתם האשה מיד רק הקדשה מיד נאמר ולא, הערבון
 לעמוד ורצה מסופק היה רעהו אך. תהיהי קדשה לא כי ספק לו היה לא כי האשה מיד לקחת 'כו
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 ותצא וגלויה תהיה מפורסמת כי להתעלם תוכל לא קדשה היא אם בלבו אמר, הדבר אמתת על

 .קדשה הייתה לא כי יורה זה כי מצאה לא והנה. תדבר לחוץ
 

 ַהָּדֶר�-ַאְנֵׁשי ְמֹקָמּה ֵלאֹמר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל-ַוִּיְׁשַאל ֶאת כא
  :ָבֶזה ְקֵדָׁשה הייתה-ַוּיֹאְמרּו לֹא

, חשובים סגולה אנשי ליחידים רק לכל לא אך קדשה היא אולי אמר כי דעתו נתקררה לא עדייןו

 שהוא לאמר כדי שאלתו תהיוהי. שבמקרא אנשים ככל החשובים מקומה אנשי את וישאל כן על

, לקדשה בעצם שאחזקנה לא הקדשה איה ואמר, לו אשר הספק ופירש. נהייענ מה שיאמרו כדי

 שכל מי אל בעינים היא רק לכל עצמה הפקירה שלא ,בעינים היא כי ראיתי זה לעומת הלא כי

 אם תאמרו ואם. לזולת נתגלית ולא ,עינים בפתח ותשב על ל"ז שאמרו כמו, בו פונים העינים

. ביתה בירכתי ולא ברא נפקת היא הדרך על היותה על היא הלא, קדשה קראתיה למה איפה כן

 לא כי, קדשה לה תקרא אל לזנות עצמה הפקירה ולא בעינים שהיא כדברך אם ואמרו ענו אז
 .בקדושה לידבק מבקשת צנועה אם כי ,קדשה זה בדבר הייתה

 מחזיק היה שעתה לא, הקדשה איה אמר טיבה מה לו הם לאמר כדי כי, לאמר אומרו יהיה או

 הדרך על הוא זה ולעומת בעינים שהיא אחד הצדדין שני על היה מסופק הנה כי, לקדשה אותה

 .כמדובר

 

  :ָבֶזה ְקֵדָׁשה הייתה-ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר לֹא ְמָצאִתיָה ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו לֹא-ַוָּיָׁשב ֶאל כב
 הנה הדרך על תהישהי ומה, קדשה שאינה סימן שהוא מצאתיה לא ויאמר יהודה אל וישב אז

 .קדשה בזה היא הייתה לא אמרו המקום אנשי
 

  :ָלּה ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה-ִּתַּקחַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה  כג
 כי, מבוכתך הוסרה כבר הדרך על קדשה בהיותה מצאתה לא איך מבוכתך הלא יהודה ויאמר

 מה על הוא מצאתיה לא באמרך שתצטער מה ואם. קדשה בזה הייתה לא אמרו המקום אנשי

 וחרפה ,לבוז נהיה פן. הגדי מן יותר הרבה ויםושש עם, לה תקח, ומטה ופתילים חותם שנפסיד

 היותה המורה דבר נשאר עדייןו. מהיז שטופי היותנו אל עוד אחריה חקור ידי על שיחזיקונו היא

 ענייןה סוד לך מגלה הנני כי החפץ על תתמה אל, עזים גדי במחיר עשתה כי והוא קדשה

 והוא לה שנדרתי הזה הגדי שלחתי הנה כי הוא הלא, דבר לך יקרה ולא, האמת על ואעמידך

 מישראל קדושה נפש הוא הגדי כי והוא. מצאתה הגדי אך, מצאתה לאש הוא ואתה, אצלה

 .שניהם בדברי כמדובר מצאתה היא, מצאתה לא אתה ואם, בבטנה הוא הילד וכבר

 

 
ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶת� ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוּיֹאֶמר  ַוְיִהי ְּכִמְׁשלׁש ֳחָדִׁשים ַוֻּיַּגד ִליהּוָדה כד

  :ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף
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 מלכים כי כרסי תדחקו אל במרחץ אומרת יתהיה כי) שם( ל"ז שאמרו כמו יהיה לאמר אומרו

 כמשלש עד מלהגיד איחרו ולמה, כך אומרת תהיהי הריון סימן הרגישה מאז זה ולפי, טעון הוא
, מקודם ולא ליהודה ויוגד חדשים כמשלש שעד מה אמר לזה, לזולת עוברה שהוכר חדשים

 זנתה רק להגיד יכולים היו שלא להימתח כן שאין מה, הרה הנה וגם זנתה לאמר כדי הוא

 .כדבריהם בלבד

 

 

 ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה -ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר-ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל כה
  :ָנא ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה-ַוּתֹאֶמר ַהֶּכר

 . שליח ידי על שלחה היא בפנים פנים שוייב לבלתי

 אשר לאיש אם כי, בפירוש הרה היא ממך או' וכו החותמת למי נא הכר אליו שיאמרו לא וגם
 והוש שלא ובראותה. המכירם עצמו ליהודה לא אם תדבר שעליו יובן שלא, הרה אנכי לו אלה

 אם כי, בדבר זולתו שירגיש רצתה לא אז, תדבר שעליו שיורה שיכירם לו לאמר ורצתה לה

 יראה כי, והוא '.כו נא הכר ואמרה פנים לו נתראית כן על, רבים בפני שיייתב שלא לבינה בינו

 .לו ותהר כמעשהו זולתו עם כן גם לה קרה פן יחוש אולי
 

 אם כי זה ואין, כמתנכר ועשית השליח ביד כליך שהכרת יבצר לא הנה לו רמזה ואחשוב

 שלא מה לכן, ממנו והריתי זולתך עם תיייה עמך היותי ואחר אני כשרה בלתי אולי שחששת

 בזמן כי, אני צדקת אם פני בצורת נא הכר .לפניך הנני כי ,עתה הכר השליח ידי על הכרת

'. כו אלי נא גשו אחיו אל יוסף במאמר אצלנו וכמפורש כנודע בפניו הצדיק צדקת מכירים ההוא

 הביאה כוונת לו רמזה דרכה פי ועל .הרה אנכי לבדי לו 'כו החותמת למי כי בי נא הכר ואמרה

 .למעלה כמדובר הדברים שלשת רמז פי על

 

  :ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה-ְולֹא .ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני-ֵּכן לֹא-ַעל-ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי כו
 שכבר) ב י סוטה ןייע( ל"ז שאמרו למה או לישרף יוצאת היותה על כי שבחה תורה ספרה הנה

 שליח ידי על שלחה רק ,בפניו דבר לו אמרה לא שוייב לבלתי זה כל ועם, לישרף התחילה

 בדברה וגם '.כו לו אלה אשר לאיש, לנוכח שלא רק ,הרה אנכי ממך לאמר לא וגם. להיתח

 לא כן ועל בה ויכר אז. החותמת למי רק אלה ומטך ופתילך חותמך אם נא הכר אמרה לא אתו

 . ויכרה נאמר

 בה ויכר הוא אך, הכירם השליח ידי שעל הראשונה מהפעם, הסימנים אל חוזר שאם ועוד

 .זולתו כן שאין מה יהודה

 

 היה נא הכר לו שנאמר מה כי והוא ,ממני צדקה ואמר שהכיר יהודה מאמר אל נבוא ובזה

 הייתה צדקת כלומר ממני צדקה יאמר ובזה'. כו בנך הכתונת נא הכר אביו אל מאמרו כנגד
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 תהישהי כזאת אונס ידי על לא וגם תחילה שליח ידי על לאבי שלחתי לא אני כי ,ממני יותר בזה

 ואני ',כו החותמת למי רק' כו ופתילך חותמך אם נא הכר אמרה לא שהיא וגם. נשרפה כמעט

 משמעו ממני ואומרו. הכתונת למי אמרתי ולא ,היא בנך הכתונת אמרתי אונס בלי עצמי ידי על

 .ממני הזה בבית גדול איננו א"כמד ממני יותר

 

   :ְּבֵעת ִלְדָּתּה ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּהַוְיִהי  כז
, שנים שהיו בבטנה תאומים והנה לדתה בעת ויהיש במה, למבין יתברך הוא זה והוכיח

 כי בשלה כן שאין מה, לשניהם זרע להקים ואונן ער את הביא למען הדבר יצא ה'מ כי שיכירו

 לדתה בעת אומרו כי יורה בלדתה ויהי כך אחר ומאומרו. בתים שני ולא בונה הוא אחד בית

 שיאמר מה אל הקדמה ונאמר. צדיה לשני בבטנה שנים היות שהוכר, הלידה קודם הוא

 לכך, זה זולת אחר שהיה לה הגיד ומי, ראשונה יצא זה לאמר שני ידו על המילדת שקשרה

 .בבטנה תאומים כי הוכר לדתה בעת כי הקדים
 

  :ָידֹו ָׁשִני ֵלאֹמר ֶזה ָיָצא ִראֹׁשָנה-ָיד ַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתְקֹׁשר ַעל-ַוִּיֶּתןַוְיִהי ְבִלְדָּתּה  כח
 חפץ היה אונן כי כתבנו גם. לשניהם זרע הוקם כי אונן הוא וזרח ער הוא פרץ כי כתבנו הנה

 בדבר מחזיק עודנו עתה גם כי ויתכן. למעלה כמדובר ארצה שיחת כן על כי המלכות ממנו תצא

 על כי ער הוא כי חשבה והמילדת. המלכות בשבט ידו תומך ויהיה ראשון יצא כי לומר ,יד ויתן

 . ראשון גופו כל לצאת יגמר כי בחשבה ראשון יצא כן

 שיצא יהודה בכור ער שהוא המלכות התופס הוא מי לדעת רצתה כי] שני ידו על ותקשור[

 .השני גוון אדמוני ושהוא דוד ממנו

 

  :ָּפַרְצָּת ָעֶלי� ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ-ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא ָאִחיו ַוּתֹאֶמר ַמה כט
 נהפך אז. כמשפטו קודם ער ויצא הראש להוציא ידו כמשיב זרח בהיות אחיו עליו קפץ ואז

 הוא פירושו פרצת מה ואמר .ראשונה שיצא הוא היה לא כי להכיר השני ידוב היה כי הדבר

 . תצדק לא עליך מלת כי ועוד פירצה זו אין כי וקשה. ויצא שקפץ על כפשוטו

 

 

 

  לט פרק
ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  א

  :ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה
 בראשיתב ל"רז אמרו והנה', כו לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו והמדנים נאמר למעלה הנה

. מצרים אל ומדינים למדינים וסוחרים לסוחרים וישמעאלים לישמעאלים אחיו) כב פד( רבה

 . הישמעאלים מיד הוא מלא מקרא הלא כי וקשה
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 בה כתיב מה אמרו לישמעאלים תורה לתת הוא ברוך הקדוש כשבא כי ל"רז אמרו הנה כי ועוד

 יוסף את וימכרו הוא מלא מקרא והלא'. כו יוסף את שגנבנו זאת היא אומנותנו והלא, תגנוב לא

 . גנבוהו ואיך לישמעאלים

 אותו קנו אשר הם כי ,שמה הורידוהו אשר באומרו נראה זה מפסוק כי לב נשית לזה אך

 . סוחרים מדינים הם היכן כן ואם. מצרימה להורידו מאחיו

 .שמה הורידוהו אשר אומרו תוריי נדקדק וגם
 

 כי והוא. קנאוהו ולא שהורידוהו ויש שמה הורידוהו ולא שקנאוהו ישמעאלים יש כי, הוא אך

 ללכת בדרך שעברו לסוחרים מכרוהו והם מצרימה להוריד ההולכים לישמעאלים מכרוהו אחיו

 מהמדנים אחרים ישמעאלים גנבוהו שמה הגיעם וטרם, עמהםש למדינים והם, מצרימה

  .שמה הורידוהו אשר הישמעאלים מיד פוטיפר ויקנהו מצרימה והורידוהו
 ולקנות לחזור פוטיפר והוצרך ,מצרים שופטי בפני הגזל על וערערו מדינים שמה ירדו כך ואחר

 אותו מכרו נאמר שלא ומה. לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו והמדנים וזהו. בעליו מהמדינים

 והוצרך מצרים שרי לפני מדינים שערערו שכתבנו מה הוא, לפוטיפר מצרים אל אלא לפוטיפר

 עוד יקומו פן שפחד', וכו לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו נאמר כן על .מהמדינים לקנותו

 .לפוטיפר מצרים אל וזהו. פוטיפר בשביל המלכות שרי קנאוהו כן על ,מערערים

 

  :יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי-ֶאת 'הַוְיִהי  ב
  :ַמְצִליַח ְּבָידֹו 'ההּוא ֹעֶׂשה -ִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר 'הַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי  ג
 :ן ְּבָידֹולֹו ָנתַ -ֶיׁש-ֵּביתֹו ְוָכל-ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת ֹאתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ד
 לֹו -ֲאֶׁשר ֶיׁש-ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ה

  :לֹו ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה-ֲאֶׁשר ֶיׁש-ְּבָכל 'הֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת -ֶאת 'הַוְיָבֶר� 
 הּוא אֹוֵכל -ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר-ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִּכי ִאם-יֹוֵסף ְולֹא-לֹו ְּבַיד-ֲאֶׁשר-ַוַּיֲעֹזב ָּכל ו

  :ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה-ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה
 

  לב: לשים ראוי

 '. כו בבית ויצליח לומר לו והיה, רגלים שלש זה בפסוק ויהי אומרו אל. א

 . מצליח איש היות ועל יוסף עם ה' היות על וי יאמר ואיך, צרה היא ויהי מלת הלא כי. ב

 . היה שם כי ידע לא מי המצרי אדוניו בבית ויהי אומרו. ג

 ה' עושה הוא אשר כי לומר לו שהיה '],וכו עושה הוא אשר וכל' [כו אדוניו וירא אומרו. ד

 .מצליח ה' עושה הוא אשר כלש במה אתו ה' כי ראה במה, טעם נתינת שהוא, בידו מצליח
 ה' באשר אם כי בחן תלוי אינו הקודם פסוק על גזרה הוא אם ',וכו חן יוסף וימצא אומרו. ה

 . אתו

 . אותו משרת היה להימתח גם הלא כי אותו וישרת אומרו. ו
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 . הוא דבר לא כי החן ממציאת נפקותא היא אם גם ומה

 . ישרת לא נגיד הפקיד כי ,ביתו על ויפקידהו, אותו וישרת, הפכים שני שהוא .ז

 יובן ומאליו'. כו ויברך, בידו נתן לו יש וכל אומרו אחר יאמר די היה כי ',כו מאז ויהי אומרו. ח

 . הוא מאז כי

 . מיותר הוא יוסף בגלל אומרו וגם

 . מיותר שהוא אתו במלת גם ומה, הבנה משולל הוא מאומה אתו ידע ולא אומרו. ט

  .בידו לו אשר כל שעזב אחר אם כי יפה היה לא האם', כו תואר יפה יוסף ויהי אומרו. י
 . טעם ובלי צורך לבלתי נאמר הוא וגם

 לא אליו עיניה נשאה תואר יפה שלהיותו' כו אדוניו אשת ותשא לומר שעתיד מה על הוא ואם

 .בינתיים פתוחה בפרשה להפסיק לו היה

 

  :יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי-ֶאת 'הַוְיִהי  ב
 החלה אשר שכינה גלות על שלישית, ביתו ובני בניו צרת על וגם, יעקב צרת על יצר אמנם

 . אליה מרכבה להיות הורד כן שעל) קפד דף( הזוהר ספר כמאמר. יוסף ירד מאז לגלות

) זו פרשה תנחומא( ל"ז שאמרו כמו, יעקב עם ולא בלבד יוסף ה' את שהיה ההי וי יאמר וזה

 שהיה וי וגם. הדבר לגלות שלא בגזור עמהם שיתפו כי, יוסף מכירת גלות לבלתי ממנו שסר

 מצד אביו ובית ואחיו אחד מצד יהודה, גדולה בצרה רק, אביו ובית אחיו ולא מצליח אחד איש

 .בגלות שכינה תהיהי כי, המצרי אדוניו בבית עמו ה' בהיות שהיה וי שהוא יהיו וגם. אחר

 

 הלא כי, יתברך מחשבותיו כמחשבותינו לא כי עתה ראו לומר' כו יוסף את ה' ויהי יתכן עוד

 ויוסף הלא כי למו והוש ולא, מצרים מזל כמשפט ראש ירים לבלתי מצרימה מכרוהו יוסף אחי
 ,מצרי איש ביד היות רק וי לו היה ולא, מצליחו חשוב איש להיות שלו ויה והומר מצרימה הורד
 .המצרי אדוניו בבית ויהי וזהו

 

  :ַמְצִליַח ְּבָידֹו 'ההּוא ֹעֶׂשה -ִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר 'הַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי  ג
 אתו ה' כי אדוניו וירא הנה כי הוא נהפוך אמר לזה, גורם היה אדוניו מזל אולי תאמר ושמא

 בית היה בשבילו אדרבה כי הנה '.כו ה' ויברך' כו אותו הפקיד מאז ויהי ',כו ויפקידהו 'כו

 .אתו ה' באשר מתברך המצרי
 
 

  :העניין אל ונבוא
  ל"ז וכמאמרם, ישועה יצמיח יציץ, מכה טרם כי, יתברך דרכו זה כי ,והוא

 להם להביא עסוק ה"והקב ,'וכו בשקו עסוק ויעקב ,יוסף את למכור עסוקים השבטים

 )א פה רבה בראשית(. המשיח מלך
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 ומשיח דוד בית מלכות צמח הוא כי לעולם פרץ את יתברך הביאו ענייןמ שסיפר במה והוא

 יוסף מכירת שגלגל מי ידי על איך לומר מקום והיה פרץ לידת לספר בהתימו והנה. צדקנו

 . ישי גזע ממנו יתברך הוציא מצרימה

 הורד ויוסף הלא כי, נמכר בעצתו אשר יהודה יאשם אל מצרימה יוסף ירד אם אמר לזה
 וזה. עלית בני מטרף יעקב כמאמר טובה לו להחזיק יש ואדרבה, השמים מן כלומר מצרימה

 כמוסיף ויוסף אומרו וזהו. עמו בגלות ירדה כביכול השכינה גם כי הורד לבדו לא כי ו"הוי רמז

 מיד' וכו פוטיפר ויקנהו מיד כי. הגלות להתחיל כדי, ולמה. כן גם ויוסף שירד זולתו על
 .כמדובר השמים מן שהורד היות עם ידם על שהיה שמה הורידוהו אשר הישמעאלים

 

 למה הוצרך כי שהוא יוסף את ה' ויהי אמר לזה ?מיוסף הגלות התחיל למה תאמר ושמא

 עמו ה' להיות יוסף זולת אין שכינה של שהגלות שהוא ,ה' ויהי וזהו, השכינה אל מרכבה שהיה

 הנזכר ה' ויהי הלא כי, ה' לכבוד אינו אך מצליח איש ויהיש ליוסף טוב היה בזה והנה. כמוהו

 הוא עשה מה כן על. מצרי אדון בבית שכינתו תהיה יתברך כבודו ואינו המצרי אדוניו בבית

 וירא וזהו, פקיד בתואר' כו ביתו על יפקידהו למען יוסף עם ה' כי יכיר אדוניו עיני פקח, יתברך
 על שכינה אור ממש שראה) ה פו רבה בראשית( ל"רז אמרו אתו ה'ש שראה ומה'. וכו אדוניו

 .ראשו

 

 בראות כן על, שם ראש ירים לא שעבד ביימח מצרים שמזל למה כי, הפשט דרך על ויתכן

 איש ויהי יאמר ובזה, אלוהי כח אם כי זה אין אמר המצרי לאדוניו עבד עודנו הצלחתו גודל
 אדוניו בית היות עם חשוב אישכ אם כי, עבד כתואר ולא מצליח איש נעשה כלומר מצליח

 מערכות שודד אין כי אתו ה' כי בחוש כרואה ,אדוניו וירא כן ידי על, מצרים מזל הפך המצרי

 . זולתו

 שרף או מלאך ידי על ולא, ממש יתברך בידו מצליח ה' עושה הוא אשר כלש אם כי עוד ולא

 .המה םאלוהי מעשה הצלחותיו כי וענייניב הכיר כי, שליח או

 

 :לֹו ָנַתן ְּבָידֹו-ֶיׁש-ֵּביתֹו ְוָכל-ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת ֹאתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ד
. אדוניו מצליח היה לגדולה מעלהו שהיה מה כל כי הצדיק עם חביבותו יתברך הוא לנו הורה

 אם כי ולחוץ ממנו יוצאת הצלחתו תהיהי שלא כלומר מצליח איש היה להיבתח כי והוא

 המצרי אדוניו בבית ויהי הלא כי והטעם, אדוניו נכסי בשאר לא אך, בלבד בידו, בעצמותו

 מצליח ה' עושה הוא אשר וכל אתו ה' כי אדוניו וירא אך. שפלות שהוא הבית משרת כלומר

 יהיה יתברך כבודו ואינו אתו ה'ש למה אולי אמר אז. בידו שנוגע במה שהוא בידו וקאוד אך

 מלשרת ויעלהו בעיניו חן יוסף וימצא לכן, מתברכת אדוניו בית אין כן על הבית משרת אהובו

 של שירות שהוא וכיוצא לפניו הכוס כמזיגת, לבדו אדוניו את שהוא אותו וישרת אם כי הבית

 עד ביתו נתברך לא עדייןו. לו אשר כל וממנו, עצמו יבורך אדוניו את בשרת כי באמור. חשיבות
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 שהעלהו ועד. נגיד פקיד שהוא ביתו על ויפקידהו וזהו, לביתו אדון שמו כי שירות מכל שהסירו

 על שהשתרר אז ,בידו נתן ובחומותיו בביתו שאינו מה אפילו לו יש וכל והוא אחרת מדרגה

  – וזהו .המצרי בית את ה' בירך הכל

 

ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי -ֶאת 'הלֹו ַוְיָבֶר� -ֲאֶׁשר ֶיׁש-ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ה
  :לֹו ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה-ֲאֶׁשר ֶיׁש-ְּבָכל 'הִּבְרַּכת 

הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף -ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר-ִּכי ִאםָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה -יֹוֵסף ְולֹא-לֹו ְּבַיד-ֲאֶׁשר-ַוַּיֲעֹזב ָּכל ו
  :ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה-ְיֵפה

 
 ולא אתו שיהיה דבר שום ידע ולא מהכל לגמרי עצמו שסילק 'כו אשר כל ויעזוב כך ובראותו

 שדברה) ו פו רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, אשתו הוא הלחם אם כי ,מאומה יוסף ביד

 היה ולא, הוא נאמן כי יוסף ביד עוזב היה שהזכיר הלחם שהוא אשתו ואפילו. נקיה לשון תורה

 מלישא בה לבו בטח לא מראה ויפה תואר יפה יוסף ויהי כי מפני אלא, אתו תהיה מקפיד

 '.כו ותשא האלה הדברים אחר ויהי לו הושו ולא. בו עיניה
 

 :אחרת בדרך לזה קרוב הכתובים המשך יהיה או
 שפע בהמשך הלא כי. מהפכה לנמשך מקדושה הנמשך שפע בין מה יתברך הורה כי והוא

 השפע יפסק טהור איננו אשר באמצעי בינתיים יפגע אם, השתלשלות דרך אולב ה' ברכת

 אשר המצרי אדוניו תחת היה ויוסף יוסף עם היה יתברך הוא הנה כי והוא. החפץ ממקום ויעדר

 יוסף שם אשר הבית אל יתברך מאתו ברכה שפע בהמשך כן ועל, מצרים בגילולי טמא הוא

 הבית אדון שהוא אדוניו אל ומיוסף יוסף אל ה'מ יוצא השפע היה הלא כי, בינתיים יפסיק

 פוטיפר דרך יתברך מאתו שפע ישתלשל הדרך איזה כי, יפסק הלא כן ועל, ביתו אל ומאדוניו

 . טמא והוא

 

 אשר הבית לא אך ,מצליח איש היה עצמו יוסף אם כי, המצרי בית נתברך לא להימתח כן על

 תחת הוא כי ברכה הבית יקבל לא כן ועל המצרי אדוניו בבית ויהי הלא כי והטעם. שם הוא

 וירא והנה. טהור הבלתי כלומר מצרי הוא אשר אדוניו בבית ויהי אומרו וזהו, המצרי רשות
 בית לא אך בידו שהוא מה קאודו אך, מצליח ה' עושה הוא אשר וכל אך אתו ה' כי אדוניו

 כבודו לפי ואינו הבית משרת שהיה על אם כי השפע מונע שהשתלשלותו חשב ולא, המצרי

 לו אתן אמר אז, הספיק לא כי ובראות, כבוד שהוא אותו שישרת אמר כן על ,אתו ה' באשר

 '.וכו בביתו ויפקידהו כן ועל, ביתי יברך אתו אשר ה'ו גדולה

 

, מצרי רשות תחת אינו הבית אדון שיוסף שעתה אם כי יתברך מחשבתו מחשבותיו לא אמנם

 וזהו ,יוסף ביד לו אשר כל ואל הבית אל טוב ברכת אותב, הפסק בלי, ישרה דרך, כן ועל
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 הוא הטעם מצרי בית היות עם כלומר ,המצרי בית את ה' ויברך' כו הפקיד מאז ויהי אומרו

 טעם אדוניו ובהכירו. פוטיפר באמצעות ולא יוסף בגלל הברכה שמתגלגלת למה, יוסף בגלל

 .כבקודם והשאר. קדוש השפע להחזיק רשותו מתחת לגמרי ויעזוב אז, הדבר

 

  :האדם את מחטיאים דברים שלשה הלא כי כוון עוד
 . ויבעט וישמן א"כד טוב ורב העושר. א

 . הנזיר עם הצדיק דשמעון וכעובדא היופי. ב

  .אותו ומפתים המסיתים. ג
 

. כשלו הכל שהיה יוסף ביד לו אשר כל ויעזוב הנה כי, העושר. ליוסף היו אלה שלש והנה

  '.כו תואר יפה יוסף ויהי כי ,והשנית

 רק זה אין הנה כי ',כו וימאן זה כל ועם 'כו ותאמר' כו אשת ותשא' וכו ויהי כי ,והשלישית

 .כאמור אתו ה'ש במה

 

 

  :יֹוֵסף ַוּתֹאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי-ֵעיֶניָה ֶאל-ֲאֹדָניו ֶאת-ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשתַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ז
  :לֹו ָנַתן ְּבָיִדי-ֶיׁש-ַּבָּבִית ְוֹכל ֲאֶׁשר-ָיַדע ִאִּתי ַמה-ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֵהן ֲאֹדִני לֹא-ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ח
ִאְׁשּתֹו ְוֵאי� -אֹוָת� ַּבֲאֶׁשר ַאְּת -ָחַׂש� ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם-ְולֹאֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני  ט

  :אלוהיםֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי לֵ 
  :ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה-יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא-ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל י

  :ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִיתַוְיִהי  יא
  :ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִׁשְכָבה ִעִּמי ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה יב
  :ב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַהחּוָצהָעזַ -ַוְיִהי ִּכְראֹוָתּה ִּכי יג
 ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו ב יד

  :ָּא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול
  :ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא-ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי טו
  :ֵּביתֹו-ּבֹוא ֲאֹדָניו ֶאל-ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד טז
  :ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי-ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר ָּבא ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר יז
  :יִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצהַוְיִהי ַּכֲהִר  יח
 ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר -ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת יט

  :ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּד� ַוִּיַחר ַאּפֹו
 

  לב: לשית ראוי

 . 'כו אחר ויהי שיאמר זה עניין אל הקודמים לדברים יש יחס איזה. א
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 כל להמתין כח עצרה איך יוסף ביד לו אשר כל עזבו אחר עד אליו עיניה נשאה שלא הוא ואם

 . כך

 . ההיא הזמן עד נשאה לא עיניה שאפילו היתכן. ב

 . שמיאן יובן מאליו אדוני הן ויאמר מאומרו כי, מיותרת וימאן מלת כי .ג

 . אדוניו אשת שהיא הוא ידוע כי לה ויאמר לומר לו שהיה ,אדוניו אשת אל ויאמר .ד

 נתן לו יש וכל בפירוש אומר הרי בידו מסר שהכל הוא שאם, בבית מה אתי ידע לא אומרו. ה
 . להיבתח יסתום ולמה ',וכו מאומה ממני חשך ולא בידי

 אחר דבר כלומר', כו וכל ולא' כו לו אשר כל כי לומר לו היה מפרש והדר תני ענייןב הוא ואם

 . מהצורך יותר לשון אריכות מלבד. האמור על נוסף

 וחטאתי יד כלאחר שאומר, ה'ל בעצמו מהחטא יותר אדוניו אל מהנוגע עיקר כעושה נראה כי .ו
 . מאמרו בסוף לאלוהים

 ראוי היה, שמע ולא יום יום שהתמידה לומר הכוונה שאם ',כו יוסף אל כדברה ויהי אומרו. ז

 זה לשון טבע כי גזרה משולל הוא כדברה ויהי באומרו אך, שמע ולא יום יום אליו ותדבר יאמר

 '. כו להמן ויגידו יום יום אליו כאמרם ויהי ענייןכ נפקותא בצאת אם כי יצדק לא

  .עמה להיות אצלה לשכב אומרו כפל. ח
 באצבע כמורה יראה הזה אומרו כי', כו אוויב היום ויהי יאמר מהראוי, הזה כהיום ויהי אומרו. ט

 . ואיננו

 . מובן בלתי והוא הדמיון ף"בכ כהיום אומרו עתה גם ומה

  .כהיום שאמר הידיעה א"ה היא מה וגם
 . מיותר שהוא הבית מאנשי אומרו. י

 . לזולת לאמר אינו כי צודק בלתי הוא כי ,לאמר בבגדו ותתפשהו באומרו. יא

  .ותתפשהו ולא ותתפוש לומר לו היה וגם
 . לאחרים לאמר אינו כי ',כו ראו לאמר להם ותאמר אומרו. יב

 . בה לצחק רק אינו כי בנו לצחק אומרו וגם

 . לזולת לאמר אינו כי ,לאמר האלה כדברים אליו ותדבר אומרו. יג

 בלתי זה לאמר גם כי ,לאמר אליו דברה אשר אשתו דברי את אדוניו כשמוע ויהי באומרו. יד

 . צודק

  .עבדך לי עשה האלה כדברים ממנה ששמע אומר ואיך, בי לצחק אלי בא רק לו אמרה לא וגם
 שאמרה בעלה עם משמשת תהישהי שבשעה) ט פז רבה בראשית( ל"רז שאמרו למה גם ומה

', וכו קולי כהרימי ויהי בי לצחק אלי בא רק אמרה לא והלא ,עבדך לי עשה האלה כדברים לו
 .החוצה ונס קולה והרימה בה לצחק שבא רק דבר לה שעשה אמרה שלא שמורה

 

  :יֹוֵסף ַוּתֹאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי-ֵעיֶניָה ֶאל-ֲאֹדָניו ֶאת-ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ז
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 עד לקו קו במעלות עלה עבד יוסף שמהיות שהם 'כו האלה הדברים אחר ויהי יאמר אמנם

 . אוכל הוא אשר הלחם אם כי בבית מה אתו ידע לא שאדוניו גדר

 ,עמי שכבה לו לאמר לבה אל תערב לא ליופיו והושתתא גם, לגדולה יעלה טרם כי אמת והן
  :סבות לשתי

 . לה היא חרפה כי עבד אל להזדקק כבודה שאינו .א

 עבד לבו אל ערב כי יאמינו לא כי ,העבד אלי בא לאמר תוכל לא, יתגלה אם כי שנית ועוד

 תואר יפה יוסף ויהיש על נוסף, ממנו בבית גדול שאיננו מאד שגדל עד. לתועבה כסף מקנת
 עודנו כי, כלומר ,יוסף אל עיניה את אדוניו אשת ותשא האלה הדברים אחר אז, מראה ויפה

 וזהו, לה הוא עינים נשיאות, גדולתו אחר אך, לה נחשב עינים להורדת בו עיניה תת, בשפלות

. יוסף אל עיניה תת תחשב עינים נשיאת אדוניו אשת היותה עם כי '.כו ותשא' כו אחר אומרו

 יתהיה לא אדוניו אשת שהיא במה, כן לא שאם ,עמי שכבה לאמר לבה אל ערבה כן ועל

 .שאמרנו הסבות משתי בפה תובעתו

 

 כי) ז יז רבה במדבר( ל"ז מאמרם יאמר מיותרת את מלת כי עיניה את אומרו אל לב ובשום

 עיניה היו כי ספק ואין, גומרים והאברים חומד והלב רואה עין :רהידעב סרסורי ועינא ליבא

 שכבה ותאמר אברים יגמרו ורצתה. עיניה עם הוא גם הלב על אתה בוייר וזהו ,יוסף אל ולבה
 .עמי

 
  :לֹו ָנַתן ְּבָיִדי-ֶיׁש-ְוֹכל ֲאֶׁשרַּבָּבִית -ָיַדע ִאִּתי ַמה-ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֵהן ֲאֹדִני לֹא-ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ח

 והנה. התיבה שעל כשלשלת, בשומעו וילפת וימאן כן על, זה ולא זה לא בו היו לא הוא אך

 והוא עבירה לדבר לפתותו כסילות אשת או רשע בבא אנשים דרך כי והוא בחכמה התנהג יוסף

, רע מעשות נפשו את להציל הדרך זו לא אך. להשתיקו המפתה נגד טענות יתן כי, ידמה כן לא

. ברשתו וילכד הנעימים הנפתה דברי ישחית חלקות שבשפת, לשון איש המפתה יהיה יקרה כי

 בשום יעשה שלא ולומר למאן, אומר יחליט מיד אם כי כן יעשה לא בקדקדו לו מוח אשר אך

 כי יוסף עניין היה וזה, המפתה נגד טענות כן גם יסדר ירצה אם כן ואחרי. ינוצח כי גם פנים

 והוא', כו אדוני הן טענות אמר כך ואחר, בשלשלת עצמו שקושר כמי ,וימאן החליט ראשונה

 .נפרדת אחת כל כי זוג בת להן אין' ן ה' אותיות כי ל"רזמ שידענו במה

 

 ומיד לתשמיש יוסף את קנה פוטיפר כי) ג פו רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה ונבוא אל העניין.

 טענה ראשונה יאמר ובזה). כח לז תהלים( נכרת רשעים וזרע פסוק על כמאמרם, נסתרס

 אדוניו אשת אל אומרו וזהו, אדוני את הוא ברוך הקדוש סירס אטמא לבל הלא, והיא, גדולה
, ידע לא ואמר ופירש. זוג מבת נפרד עמך אדוני כן, נפרדות שהן הן כאותיות לומר 'כו אדוני הן

 ומשמש יודע ואינו אשה אלא בית אין כי בבית מה אתי להיותו ידע לא כלומר ,בבית מה, אתי
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 אני אטמא ואיך כלומר, יטמאני לבל עמך תשמישו איבד אתי להיותו כי, אשתו היא ביתו עם

 .אדוני את סירס מאשר יתברך לפניו וןוע ודאי שהוא עצמי את

 

 ִאְׁשּתֹו -אֹוָת� ַּבֲאֶׁשר ַאְּת -ָחַׂש� ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם-ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְולֹא ט
 אלוהים.ְוֵאי� ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי לֵ 

 

 חטאה שמשמעו הגדולה הרעה באומרו ענייןה שמגדיל לו שהוקשה והוא .העניין אל ונבא

 בצוותו םאלוהיה הנה אמר אך. סתם חטא לאלוהים וחטאתי באומרו מקטינו כך ואחר, גדולה

 בעבור גדולה שתהיה הרעה את עושה נמצאתי, נשבעתי ואני םיילק השביענו לא מהיהז על

 את עשה םאלוהי ולא וזהו. גדולה עשאה לא בצוותו םאלוהישה מה, כאחד שבאין ושבועה צווי

 .תורה ניתנה לא עדיין כי, השביענו לא כי שהוא, הזאת הגדולה הרעה

 

 חטאתיש נמצא כי, השבועה בריוע ידי על הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך הכתוב ושיעור
 שהגדלתי במה, ברוגז בוייר עושה שאני. םאלוהי דתילמ עושה אני חטאתי שאם ,לאלוהים

, םאלוהיל עושה אני שבזה, בחטא בוייר שעשיתי, צוויו לקיום שנשבעתי מה ידי על החטא

 .םאלוהיל עושה אני וזהו. עליו עובר ואני וויויצ ןועו להגדיל הכנה שעשיתי

 

  :ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה-יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא-ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל י
 . בדברה אמר ולא הדמיון ף"בכ דברהכ אומרו אל לב לשים ראוי

 לבו שת ולא, בבית שם הבית מאנשי איש שאין ביום הביתה אולב לבו אל ערב איך יפלא ועוד

 . בו ותחזק תחרץ אז כי

 מתגבר אדם של יצרו אנשים שאין במקום במסתרים הלא כי, בעצמו להאמין לו היה לא וגם

 . כאל בעתות ממנו נפשו וימלט יחיה מי ואוי, עליו

 זה יום שמדמה תורה הדמיון ף"כ כי, היום ויהי אמר ולא הזה כהיום אומרו אל לב נשית וגם

 . זולתו יום אל

 .ביום צודק ואיננו האדם לפני שהונח דבר על רק יצדק שלא הזה אומרו ועוד

 

 עשהיי, שתים או פעם רצונו יפיק ואם, ואורח כהלך להיתח לבא הרע היצר דרך הנה אמנם

 כי בו החזיק כבר כי, בחזקה קנהו כי, רחווכ בעל להחטיאו השתרר גם וישתרר הבית בעל

 מהפעם אם אך. עבירה גוררת עבירה כי עצמה העבירה את כנגדו עזר ימצא כי גם ומה. טימאו

 מלהחזיק חווכ ויותש כנעיי אז, אליו ישמע ולא לו יאבה לא לפתותו הרע היצר אושיב הראשונה

 לגעול נגדו ויעמוד בה לפתותו החל אשר העבירה מציאות לפניו אותב ושתים פעם עוד ואם. בו

 .רגליו תחת שמו כי כנגדו יצרו ראש ירים לא עוד, ולדחותה בה
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, הביתה שם להסתר לבו אל ערב כן על כי, ליוסף קרה האלה כדברים כי ,והוא .העניין אל אוונב

 ראה הנה אך. סמוך יצרו עם בחדר לו עומד האורב כי לבו שת ולא, שם הבית אנשי שאין מקום

 התחכמה ואשר '.כו אדוני הן אליה ואמור במאנו ויכניעהו יצרו על התאכזר אחת פעם כי יוסף

 לו דומה ההוא כדבור אם כי ,עמי שכבה לו לומר הראשון בורהיד אל שבה לא כי. יום אחר יום

 אמרה לא כי, שהוא, יום יום הדמיון ף"בכ היה איך ופירש. אליה שמע לא והוא ,יום יום. בלבד

 ואמרה מיעטה האחר והיום, אחד יום היה וזה, בלבד אצלה לשכב אם כי, כראשונה עמי שכבה

 .לזה גם אליה שמע ולא, בלבד יחוד בבית עמה להיות

 

  :ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית יא
 ומשכוב ,אצלה לשכב עמי שכבהמ, יום יום בשאלתה ופוחתת הולכת זאת הנה בלבו אמר אז

 הולך יצרה כי הנה ,אליה שמעתי לא לזה שגם וראתה, בלבד יחוד שהוא ,עמה להיות אצלה

 שהוא האחרון הזה כהיום אעשה אם שגם באופן, הראשון לדבר תשוב לא עוד כן אם. ורפא

 . יותר תשאל ולא דעתה תתקרר, בעלמא חודייב עמה להיות

, שם הבית מאנשי איןש בזמן להיות, יחוד שהוא הנזכר הזה כהיום ויהי לבו בטח בזה כן על

, שמע ולא בלבד יחוד עד שאלתה ופוחתת הולכת תהיהי כה עד כי, כאמור 'כו הביתה ויבא אז

 .יותר תשאל ולא תתרצה בזה כי ודאי עתה

 

 וכן .עמי שכבה לומר בו לאחוז מקום לה תהיה עמה חודייב בהמצאה אז כי לצודו כיוונה והיא

  - יצרה כאש בערה אז בבית שם הבית מאנשי איש אין כי בראותה כי היה

 

  :ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִׁשְכָבה ִעִּמי ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה יב
 מתחת תקלה אותב לבל ישמור חסידיו שרגלי ומה ,צדקו לו שווה שלא היה ומה .ותתפשהו

 הלא, עבירה גוררת שעבירה לומר בידו עבירה תהיהי שלא גם כי והוא בבגדו אמר לזה, ידה

 בו שימצא, דבר לאשמת חסייית כמוהו לצדיק אשר, בבגדיו ומתנאה בשערו מסלסל שהיה מה

 זה גם, בבגדו שתפסה :ממקומו זז אינו המקרא שפשט וגם. מה הטיה לו לגרור אחיזה השטן

 .תפסה עצמו את כי שמורה ותתפשהו אם כי ותתפש אמר שלא במה כיוון

 

 והיצר בידו מתחזק הטוב יצרו כי, מתחולל בצער עצמו ראה כי .יוסף עניין היה זה דרך על והנה

 כי וירא. אנשים עם ימצאהל בלבו נועץ כן על, רעה ויעשה יתפתה פן וירא, קצת מטהו הרע

 אשר מקום החוצה הוא ללכת לו בחר כן על .רתויוגב הוא לבוז יהיה ,אנשים אוויב ,שם ולקרא

 וינס' כו ויעזוב מיד כן על, מלטילה אוכל ולא יצרי ימושני אולי אתעכב אם אמר כי, שם אנשים
 .אנשים שיש למקום לצאת חסידא עמרם כרב ועשה 'כו

 

  :ָעַזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַהחּוָצה-ִּכיַוְיִהי ִּכְראֹוָתּה  יג
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 ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר  יד
  :ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול

 מקנת איש עבד לבו אל שערב היתכן יאמרו כי', כו העברי העבד אלי בא אומר אם לי אוי אמרה

 בו תפשה שהיא מוכיח הבגד עזיבת וגם. רתויבגב לתפוס שנה עשר שמונה בן נער והוא, כסף

 לצחק חפץ שהיה מיוסף הם גם שיתרעמו ביתה לאנשי אמרה ?עשתה מה כן על. הוא והניחו

 לפני בעלה על כמתרעמים הם גם לאמר להם אמרה כי לאמר להם ותאמר אומרו וזהו. בם

 כי הוא שיאמר כדי והוא. רבים לשון בנו אומרו וזהו ,בנו לצחק עברי איש לנו הביא ראו, העם

, הוא גדול כי להלשינו לבם ערבו שלא אלא. כך עליו אומרים הבית אנשי גם כי היא עלילה לא

 עביד הא דעביד דמאן באמור בעלה יאמין למען וכיוונה, גבירתו בשחת שנפל, כה עד ושתקו

 . דרכו זה כי הא

 הנה כי בבגדו ברח לא איך תתמהו אל אמרה, והניחה בו שתפסה שמורה הבגד עזיבת ועל

 חסר היה שלא ערום מוכן כלומר עמי לשכב אלי באו, לתומי שוכבת תיייה כי לשכב אלי בא

 .גדול בקול ואקרא כן על, להציל פתאום יבואו צריך והיה נחוץ הדבר ובראותי ,עמי לשכב רק
 

  :ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה-ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי טו
 בגדו ויעזוב, לגמרי ללבוש כח עצר לא, אנשים אולב וימהרו קולי הרמותי כי בראותו כן ועל
 '. כו
 .בו שתפסתי אלי האשם להפך בגדו עזב יאשימוהו לבל כי יאמר או

 

 כי אמרה) יח בפסוק( כך ואחר גדול בקול ואקרא שאמרה טעמה את בשנותה כיוונה עוד
 הלא :לה יאמרו פן חששה ,גדול בקול ואקרא אומרה אחרי כי והוא .ואקרא קולי הרמותי

 ובקול לצעוק לך היה אותך שירפהכ ,לשכב בבוא, כדבריך ואם, בחוץ היה כבר לנו קראת כאשר

 . הבית לאנשי בעלמא קריאה רק גדול בלתי ובקול ,כן אחרי ולא, גדול

 ודרך, גדול בקול שהיה אלא ,ביתי לאנשי בשם קראתי מיד הנה :ואמרה לתקן חזרה כן על

 לא כן על, הקול רעם מגודל לנקראים מובן האותיות חיתוך שאין גדול בקול הקריאה תיבות

 ואקרא שבתי גדול הקול שאחר עד ,גדול בקול ואקרא וזהו, פחד לא והוא באתם ולא הבינותם

 קולי הרימותי כי כשמעו ויהי וזהו. ונס פחד אז, לשומעים מובן באופן אם כי ,גדול בקול שלא
 '.וכו ויעזוב בהחילי אז, נשמעת בינונית קריאה שהיא - ואקרא רק ,גדול בקול ולא ,כך אחר

 

  :ֵּביתֹו-ֶאלּבֹוא ֲאֹדָניו -ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד זט
  '.כו בא עד' כו ותנח אם כי, נצלילה ומבקשת כמפחדת תראה פן אדוניו אחרי שלחה ולא

 

  :ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי-ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר ָּבא ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר יז
  :ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצהַוְיִהי ַּכֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא  יח
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 אומרה כי והוא, ערומים לשון שבחרה אלא, בפועל שאנסה לו רמזה כן על, ממנו לינקם רצתה

 אלא, ממש אלי בא כי שהוא לאמר שראוי מה הוא האלה כדברים אמרה אך. מיותר הוא אלי

 ."לאמר" אומרו וזהו. עשה לא אך בי לצחק לנו הבאת אשר אומרת אני הכבוד שמפני
 

ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּד� -ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת יט
  :ַוִּיַחר ַאּפֹו

 אדוניו כשמוע ויהי אומרו וזהו. עשה ולא לעשות שבא קלון ומכסה, עליה שבא בעלה הבין ומזה
 כי לאמר אומרו וזהו .אפו ויחר בפועל עשה האלה כדברים רולאמ שמשמען אשתו דברי את

 .עשה האלה כדברים רולאמ וזהו. ברמז שהטמינה אלא שעשה לאמר רצתה
 

 כדי, שקרית המצאה שעשתה אשתו דברי את כשמוע אדרבה כי לומר יתכן יותר כי, ואחשבה

 אפו ויחר ,לשקרה רגלים לעשות באה כי הכיר בזה, דבריה שיאמנו 'כו האלה כדברים רולאמ
 .ד"בס ביאורו אויב כאשר, הסוהר בית נתנו קלון כוסה ולהיות, עליה

 

 ֵּבית ַהֹּסַהר -ַוִּיַּקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל כ
  :ָׁשם ְּבֵבית ַהֹּסַהר-(ֲאִסוֵרי) [ֲאִסיֵרי] ַהֶּמֶל� ֲאסּוִרים ַוְיִהי-ְמקֹום ֲאֶׁשר

  :ַהֹּסַהר-יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית-ֶאת 'הַוְיִהי  כא
 יֹוֵסף -ַהֹּסַהר ְּבַיד-ַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית כב

  :ֲאֶׁשר ֹעִׂשים ָׁשם הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה-ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהֹּסַהר ְוֵאת ָּכל-ֵאת ָּכל
 :ַמְצִליחַ  'ההּוא ֹעֶׂשה -ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר 'הְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר -ָּכל-ַהֹּסַהר ֹרֶאה ֶאת-ֵאין ַׂשר ֵּבית כג

 
  לב: לשית ראוי

 . 'כו הסוהר בית אל יוסף את אדוניו ויתן לומר לו והיה, הזאת הקיחה היא מה. א

  .המלך אסירי במקום בחר למה וגם
 . מיותר שהוא 'כו שם ויהי אומרו. ב

 . חסד תייהט אל צורך מה עמו יתברך היותו אחר ,חסד אליו ויט אומרו. ג

 '. כו חן לו ויתן לומר לו והיה חנו ויתן אומרו. ד

 אומרו כי, עושים היו פיו על לומר לו היה כן ,עושה היה הוא שם עושים אשר כל ואת אומרו. ה

 . הבנה משולל והוא מעשיהם עושה היה שהוא יראה עושה היה הוא

 יוסף יעשה אשר במעשה מביט היה שלא הוא שאם ',וכו רואה הסוהר בית שר אין אומרו. ו

. ראיה שלילות בלשון ולא, בכל השליטה על מורה לשון יאמר ראוי היה, בידו שררתו מסר כי

 . בידו הכל יאמר והראוי צודק בלתי הוא מאומה אומרו וגם

 . לזה מתקשרת בידו מלת אין, מאומה רואה היה שלא הראיה אל חוזר ואם

 . למעלה נאמר הרי ,אתו ה' באשר אומרו וגם
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 .צורך לבלי נאמר הוא ,מצליח ה' עושה הוא אשר וכל ואומרו

 

 ֵּבית ַהֹּסַהר -ַוִּיַּקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל כ
  :ָׁשם ְּבֵבית ַהֹּסַהר-ַוְיִהי(ֲאִסוֵרי) [ֲאִסיֵרי] ַהֶּמֶל� ֲאסּוִרים -ְמקֹום ֲאֶׁשר

 הסוהר בבית נותנו היה לא אשתו לדברי מאמין יוסף אדוני היה אם כי ספק אין הנה, אמנם

 ,אתו ה' כי אדוניו וירא למעלה שכתבנו כמו אתו ה' כי ראה מאשר אך. המיתו עד רודפו רק
 בשתי נכוה היה כן על, ראשו על שכינה שראה שאמרו) ה פו רבה בראשית( ל"רזל גם ומה

 אם לי ואוי, יוסף עם אשר ה'ל וחטאתי אשתי עם האמת כי אומר אם לי אוי בלבו אומר, אשות

  .הסוהר בית ויתנהו הדבר הפשיר כן ועל. אשתי על רע שם שתצא לחרפה לי תהיה כי אומר לא
. עליו אדוניו ויענש יוסף בעיני חריי אל טובים בדברים לקחו ,יענש פן םאלוהי ביראת זה וגם

 אל ויתנהו וזהו, עמו להם טביי כי, האסורים אל מתנה כנותן וגם. אותו יוסף אדוני ויקח וזהו
 לא הוא בכבלים שהוא אסורים היו המלך אסירי אשר מקוםב כי. היטיב עמן כי הסוהר בית

 בכבל ענו) קה תהלים( שנאמר ומה. מאסר בלי שם והיה הסוהר בבית שם ויהי רק, אסור היה

 אויב כאשר רבים לשון ענו אומרו וזהו, הצלחתו מקנאת ,אדוניו ידי על שלא כך אחר היה רגליו

 .לפנים

 

 גם אמר, מתברך בו הוא אשר והבית עמו וה' יוסף טוב כי לבבו עם שהיה למה כי, יאמר או

 קרוב ויהיה, מגבולי יצא לבל אעשה אך, הסהר בית ואתנהו מעונש אפטרנו לא אשתי שלכבוד

 כי הטבחים שר בית שהוא אסורים המלך אסירי אשר מקום' וכו ויתנהו עשה מה כן על. אלי

 וגם בביתו שהוא שם היו כי ,הסוהר בבית שם ויהי וזהו. כאחד דברים השני ויעשו, ביתו שם

 .הסוהר בבית הוא

 

  :ַהֹּסַהר-יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית-ֶאת 'הַוְיִהי  כא
 ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהֹּסַהר -יֹוֵסף ֵאת ָּכל-ַהֹּסַהר ְּבַיד-ַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית כב

  :ֲאֶׁשר ֹעִׂשים ָׁשם הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה-ְוֵאת ָּכל
 משרתיו רק ,בידיו וההתרה האסירה מלאכת עושה שאינו מאוד גדול הרוהס בית שר הנה

 אל הםענייני בהביא הסהר מבית יצאו פיו על, המלך בית נגיד פקיד שר איש והוא, רצונו עושי

 במתנתם עליו הטובה המלך כיד, המלך מאת ידו על אולב ישועתם וקרובה. אוויב פיו ועל, המלך

 כל את יוסף ביד הסוהר בית שר ויתן וזהו, עליהם בידו זו כחו נתן כי אמר. כמנהג מרובה
 משם מהם אחד כל את להוציא, והאסירים יוסף בין שם עושים אשר כל כי והוא' וכו האסירים

 .יוסף פי את ימרה לא כי, םייומק עושה היה הסהר בית שר הוא ,המלך מאת עוותם ולתקן

 

 :ַמְצִליחַ  'ההּוא ֹעֶׂשה -ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר 'הְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר -ָּכל-ַהֹּסַהר ֹרֶאה ֶאת-ֵאין ַׂשר ֵּבית כג
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 במחיר לא כי ראה כי הוא הלא. יוסף חפץ ככל עושה להיות חן מוצא היה במה תאמר ושמא

 לאמר יוסף של בידו מאומה כל את רואה הסוהר בית שר אין הלא כי, נםייענ על מפקח היה

 ולא לעצמו לא יוסף של בידו מאומה ראה לא כי, להם ומטיב מפקח היה שבידו אלו במעות

  .אתו ה' באשר אמר לזה, יוסף חפץ כל עושה היה ואיך, הסהר בית לשר
 .מסכים המלך היה האסירים על מעשהו שבכל מצליח ה' עושה הוא אשרש שנית

 

  מ פרק
  :ִמְצַרִים ְוָהֹאֶפה ַלֲאֹדֵניֶהם ְלֶמֶל� ִמְצָרִים-ָהֵאֶּלה ָחְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶל� ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים א

 חטאו כי האלה הדברים אחר לו היה וי אמר, יוסף הצלחת הזכירו אחר לומר ויהי לשון אמר
 רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו הסהר בבית שנים שתי עוד האריך ידם על כי, אצלו וינתנו 'וכו
 בבית יםישנת עוד היה המשקים לשר זכירות שתי אומרו ידי שעל 'וכו מקץ ויהי על) ג פט

 .הסוהר

 

  :ַוִּיְקֹצף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו ַעל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ְוַעל ַׂשר ָהאֹוִפים ב
  :ֲאֶׁשר יֹוֵסף ָאסּור ָׁשםֵּבית ַהֹּסַהר ְמקֹום -ַוִּיֵּתן ֹאָתם ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאל ג
  :יֹוֵסף ִאָּתם ַוְיָׁשֶרת ֹאָתם ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר-ַוִּיְפֹקד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת ד
 ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש ֲח�מֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח�מֹו  ה

  :ְצַרִים ֲאֶׁשר ֲאסּוִרים ְּבֵבית ַהֹּסַהרְלֶמֶל� ִמ  ַהַּמְׁשֶקה ְוָהֹאֶפה ֲאֶׁשר
  :ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבֹּבֶקר ַוַּיְרא ֹאָתם ְוִהָּנם ֹזֲעִפים ו
  :ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאֹדָניו ֵלאֹמר ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום-ַוִּיְׁשַאל ֶאת ז
 

  :יֹוֵסף ִאָּתם ַוְיָׁשֶרת ֹאָתם ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר-ַהַּטָּבִחים ֶאתַוִּיְפֹקד ַׂשר  ד
  לב: לשום ראוי

 . זו בהודעה צורך מה

, לטובה עיניו יוסף על הטבחים שר שם להיתח כי והוא ,ויהי מלת על שני דרך נאמר בזה אך

 ויהי רק אסור היה לא הוא אסורים היו המלך אסירי אשר במקום כי, למעלה שכתבנו וכמו
 וזה. רגלו בכבל וענו בו קנאו הנזכרת ההצלחה אחר עתה אך. אסור בלתי הסוהר בבית שם

 הוא סיבב כן על'. כו רגלו בכבל שענו, מצליח שהיה הנזכרים האלה הדברים אחר ויהי יאמר

 שדאג ,יוסף את הטבחים שר פקד כן ידי שעל, האלה השרים את במשמר נתן שפרעה יתברך

 אותו להתיר תואנה ובקש. בכבל שם אסור יוסף היה אשר במקום בעלמא במשמר היו הם כי

 .אותם וישרת' כו ויפקד וזהו אותם שישרת כדי
 

 ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש ֲח�מֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח�מֹו  ה
  :ֲאֶׁשר ֲאסּוִרים ְּבֵבית ַהֹּסַהרְלֶמֶל� ִמְצַרִים  ַהַּמְׁשֶקה ְוָהֹאֶפה ֲאֶׁשר
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 אחרי כמאמרו האופים ושר המשקים שר אמר ולא והאופה המשקה) א פסוק לעיל( ובאומרו

 . כן

 . מיותרת שהיא לאדוניהם במלת וכן

 ןייה שומרי עבדיו תחתיו המשקים שר כן, מלאכתו עושי משרתים תחתיו לו יש שר כל כי נוייענ

 אופה איננו האופים שר וכן. פרעה כף על הכוס את נותן והשר, המלך שולחן עד אותו ומביאים

 זבוב נמצא כאשר כן ועל. המלך שלחן אל מביאם והוא, ואופים לו לשים עבדים אם כי, הפת

 האופה פשע בגלוסקא צרור מצאיובה. כראוי שמר שלא השר יד שתחת המשקה פשע ןייב

  :לשנים וחטאם ,והאופה מצרים מלך משקה חטאו וזהו. בצרור אותה שלש

  ,לאדוניהם וזהו שריהם הם - לאדוניהם
  .מצרים למלך וגם

 

 נתנם להם יעשה מה ולדעה. עבדיהם את הזהירו שלא סריסיו שני על פרעה ויקצף אך

 מקום אל הסוהר מאסר ממקום ויעלהו 'כו הטבחים שר ויפקוד וזהו, בדינם ןיייע עד במשמר

 '.כו וישרת דבר עליהם נגזר לא עדיין כי, הוא טוב כי בעלמא למשמר המיוחד

 

 

, פתרונו מעין חלם אחד כל כי ,חלומו כפתרון איש שניהם חלום ויחלמו הנה כי זה לפי ויתכן

 השרים על כה שעד, מפסיק טעם ויש. ראשו על אוכל העוף וזה פרעה כף על הכוס את נותן זה

 .ידבר

 

  :ַוַּיְרא ֹאָתם ְוִהָּנם ֹזֲעִפיםַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבֹּבֶקר  ו
, אסורים שהיו כיון' וכו מדוע תמיהה זו מה שקשה, רעים פניהם את בראות יוסף שתמה מה) ו(

 כלומר, הסוהר בבית אסורים היו אשר הם מצרים למלך אשר והאופה המשקה כי דע אמר לזה

 רק היה לא הכעס כל כי יבטחו ומזה, אסורים ולא בעלמא במשמר רק היו לא השרים אך

 – וזהו רעים פניהם שהיו עליהם תמה כן ועל. ובאופה במשקה

 - מאסר ולא בלבד משמר שהוא - ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאֹדָניו-ַוִּיְׁשַאל ֶאת ז
  :ֵלאֹמר ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום

 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו  ח
  :ָנא ִלי-ִּפְתֹרִנים ַסְּפרּו אלוהיםַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא לֵ 

 . לפותרו אוכל אולי לי נא ספרו זה כל ועם, לאדם ולא פתרונים לבדו לאלוהים הלא אמר

 פותר העדר על רק הוא טוב אם ידענו לא כי החלום רעת על עצבוננו ואין חלמנו חלום יאמר או

 תדעו לא לכם יפתור שאדם גם כן ואם, לפותר ולא פתרונים לאלוהים הלא אמר אז. ונדעה

 .לי נא ספרו פותר שתתאוו זה כל ועם, בטוחים תהיו ובמה הדבר אמיתת
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  :ֶגֶפן ְלָפָני-ְוִהֵּנהֲח�מֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ַּבֲחלֹוִמי -ַהַּמְׁשִקים ֶאת-ַוְיַסֵּפר ַׂשר ט
 . מיותר הוא בחלומי ואומר הנה

 אך ,פרעה כף על הכוס ותת השריגים מנין זולתי דבר בפתרון אין זה חלום מכל הנה כי ועוד

 . בפתרון דבר אין 'כו כפורחת שהיא מה

 . בפתרון העליון הסל עניין אין האופים שר בחלום וכן

 

 בחלומות פתרו אשר הדרשות כל) ו - ה פח רבה בראשית( ל"רזל הגיד מי יובן בזה הנה אך

 הבלתי הפרטים כל מספרת התורה תהיהי לא כי ספק אין אמנם. ישראל עניין על הכל אלו

 הוא הפתרון עיקר אדרבא כי הוא אך. החלום בתוך בטלים דברים היו אם הפתרון אל נוגעים

 לפני גפן והנה בחלומי אומרו וזהו. אליו נוגע קצת יש שאגב אלא, פרטיו בכל ישראל אל הנוגע
 בחלומי אך ',כו הענבים את ואקח סופו רק החלום כל אלי נוגע אין כי רואה הנני לומר', כו

 נצנצה כי מזה ואפשר '.כו כפורחת והיא' כו לפני גפן הנה כי והוא, נוסף עניין היה, אלי הנוגע

 לי נא ספרוו, לך ולא לו כלומר פתרונים לאלוהים הלא אמר להיומתח ביוסף הקודש רוח

 .לכם נוגע שיהיה מה שאגיד כלומר

 

ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני -ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל-ְזַכְרַּתִני ִאְּת� ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָל� ְוָעִׂשיתָ -ִּכי ִאם יד
  :ַהַּבִית ַהֶּזה-ִמן

 . ודם בבשר מבטחו ישים נחשב זר כמו

 

 זכרתני שאמר זכירות שתי שעל שאמרו) ג פט רבה בראשית( ל"ז מאמרם אל לב נשית והנה
 אשמתו מציאות על ולא זכירות שתי אומרו על הדבר תלו למה. שנים שתי שם האריך והזכרתני

 כך שכל, הראשון כמשפט כנך על ישיבך, הוא הכתוב פשט הנה כי הוא אך. זרועו בשר שם כי

 'כו והזכרתני, עמך להטיבו סמוך עתה אפילו, נא ועשית זכרתני אם כי גדר עד לרצון תהיה
 נראה היה זכירות כך כל שבאומרו אלא בו בוטח בלתי נמצא '.כו הוצאתניש עד חן תמצא

 .נאשם כן ועל קצת כבוטח יזכרנו זכור לו כרומז

 

 אך ,פרעה ליד הכוס יתןוש, ימים שלשה שהם שריגים שלשה רק לו פתר שלא שכתבנו ובמה

 לומר ליוסף התנצלות לתת אפשר. פתר לא נצה עלתה כפורחת היאוש לפניו הגפן עניין

 הנקראים מישראל שהוא יוסף הוא לפניו כגפן שראה הוא לפני גפן שאומר שהבין, שיזכירהו

 כפותר לו אמר כן על, במעלה עלתה שם שהוא ממקום כפורחת ההיא גפןוה. לפניו והיה גפן

 '.כו והוצאתני' כו זכרתני אם כי, הדבר
 

 . אתך אומרו תוריי אל לב בשום יתכן עוד

  .חסד עמדי אומרו וגם
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 . צורך לבלתי עניין כפל שהוא ,וישכחהו' כו שר זכר ולא כן אחרי באומרו וגם

 להטיב עניין לפניו אובב כן ידי על, בלבו אהבתו זכרון וישים רעהו את יאהב אשר כי יאמר אך

 יוכל עת בבוא לו טיביי לא בלבו אותו ישים לא להימתח אם אך. לו ויטיב עוד יזכרנו זכור לו

 . הועילו

 לבינו בינו שזוכרו מה הוא טובה לאוהב להחזיק לו יש אשר הטוב כי יתברך לימדנו שנית עוד

 לו שמטיבין במקום מזכירו אצלו זכור שהוא מה ידי על כן שאחרי מה כי. כעת בלבו אותו ושם

 . לחברו ולא הטובה להחזיק הוא ה'ל

 

 כי ימשך אתך זכור אהיה ובך שמינך כלומר אתך זכרתני אם כי הראשון הלמוד יאמר וזה

 וגם אותו זכרו לא כי היה וכן. בלבך תשימני לא מעתה אם כן שאין מה ,פרעה אל והזכרתני

 ל"ז שאמרו כמו יוצאה) פרעה של( נפשו שראה עד אז וגם, םישנתי סוף עד לפרעה לא

 אל מלהזכירו וישכחהו כן ידי ועל, לבינו בינו 'כו זכר ולא אומרו וזהו), י פט רבה בראשית(

 .פרעה

 

 בזה, עתה ובך ממך אתך זכרתני אם כי אליך אומר שאני מה שאמר מה הוא השני והלימוד

 שעל מה אך. טובה כפוי תהיה לא כי חסד עמדי נא ועשית וזהו ,חסד עמי שתעשה מה הוא

 כי, ה'ל ונשאר, ביציאה לי טביי אם בספק הדבר עדיין' כו והוצאתני כי יהיה' כו הזכרתניש ידי

 .אלי ראויה 'כו גנוב כי התנצלות לי צריך

 

  :ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור-ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה ִּכי-ֹּפה לֹא-ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוַגם-ִּכי טו
 חנם על לא כי באומרו במעשיך יפשפש פן, אזכירך שלא לך טוב הלא בלבבך תאמר אל אמר

 . בגניבתך נמכרת אולי העברים מארץ לימכר הובאת

 . הזה בבור נתנוך בצדקתך לא פה וגם

 גונבתי אני כי הוא נהפוך, ונמכרתי גנבתי אולי חששת שהוא ,גנוב כי אמר האחד על כן על
  .העברים מארץ

 לו כי, ממון בייכח בבור אותי שמו כי והראיה, גברתי מצרת 'וכו עשיתי לא פה וגם השני ועל

 .תזכירני אם אסון יהיה לא כי באופן. דעתו להפיס רק, להמית דתו אחת בעל בעולת על חטאתי

 

 העשר ןוועו בהיהד וןוע, ידו תחת אשמות שתי ראה כי, הוא, יצא שודאי יזכירנו שאם ובטחונו

 , בדם כתנתו שהוטבלה במה נתמרק כבר החי מן האבר בתיד וןוע כי, טיפין

 . בניהן ארבע כנגד פעמים ארבעה לעבד נמכר הלחנות לבני עבדים לאחיו שקוראים אומרו ועל

 . יוסף אל עיניה את אדוניו אשת ותשא כן על הארץ בבנות עיניהם נושאים שהיו אומרו ועל

 התם כמספר אלו תיבות ארבע שעולים הזה הבית מן והוצאתני באומרו שנרמז אפשר וכן

. כמדובר זכירות שתי בעד אחרות םייבשנת שנענש לא אם, יוצא היה ואז. אצבעותי חטא כל
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, מוציאני תייה לא מקודם מזכירני תייה שאם איפה דע כי בך לבוטח תתנני אל ןויכו נא ובאומרו

 '.וכו והוצאתני כי ידעתי, הזמן ששלם, נא להיות אך, שנים העשר על הימים מלאו לא כי והוא

 

 

 מקץ פרשת
 

 פרק מא
 

  :ַהְיֹאר-ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל א
 :ַהְיֹאר ֹע�ת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו-ְוִהֵּנה ִמן ב
ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר ַוַּתֲעֹמְדָנה ֵאֶצל -ַאֲחֵריֶהן ִמןְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות  ג

  :ְׂשַפת ַהְיֹאר-ַהָּפרֹות ַעל
ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה ְוַדֹּקת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיֹפת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת  ד

  :ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה
  :ַוַּיֲח�ם ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹעלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוֹטבֹות ַוִּייָׁשן ה
  :ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ּוְׁשדּוֹפת ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן ו
  :ֵלאֹות ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה ֲחלֹוםַוִּתְבַלְעָנה ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמ  ז
ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר ַּפְרֹעה -ָּכל-ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת-ָּכל-ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ח

  :ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה-ֲח�מֹו ְוֵאין-ָלֶהם ֶאת
 

 . ימים שנתים אחר ויהי אמר ולא מקץ אומרו אל לב לשים ראוי

 . בקץ אמר ולא ם"מב אומרו וגם

 . מיותר הוא ימים אומרו וכן

 . פרעה ויחלום אמר ולא והוה לשון חולם אומרו וכן

 וןובע הסוהר בבית לו ספוונתו יםיהשנת כי) ג פט רבה בראשית( ל"רז הודיעונו הנה אמנם

  .והזכרתני זכרתני ,זכירות שתי ואמר המשקים בשר בוטחו
 

 שאלו, מאסרו ימי שלמו המשקים שר אל שדבר ההוא שבזמן להם הגיד מי לב לשים וראוי

 . עליהם נוספות הם יםיהשנת

 

 , מיותר שהוא ימים אומרו וגם שנתיים אומרו ראו

 . הווה לשון חולם אומרו וגם

 אם קפידה ואין שנים וכך כך נמנים לפעמים כי והוא. הדבר היה בהשגחה כי לומר הוא אך

 כי, שנים השתי היו בהשגחה איך עתה ראו יאמר ובזה. לימלאת ימים קצת יותירו או יחסרו
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 ובעת .ימים אומרו וזהו יותר ולא פחות לא יום אל מיום כלומר ימים שנתיים היו כן על הלא

 אין כי אומר גזרו כן על. כלל כן אחרי או מקודם ולא ישועתו גרמת חלום חולם היה ההוא הקץ

 .בזכירות הדבר ל"רז תלו למה כתבנו ולמעלה. כמדובר הזכירות שתי דבר על רק זה

 

 .הקודמת פרשה סוף אל סמוך הכתוב כללות כוונות אל נבוא ובזה

 על להיות אוהבים לו היות או, המועיל הוא לאדם החריצות כי איש יאמר בל דעת ללמדנו והוא

 וגם, פרעה אל יזכרנו המשקים שר לפני לבקש יוסף חריצות לולא באומרם. נחלץ מצרה ידם

 . חייו ימי כל הסוהר בבית נשאר היה, והוציאו פרעה לפני שהזכירו, אהובו ההוא השר היות

 הוא והאוהב, הטוב הוא שהחריצות רוחו על יעלה בל ישראל איש כל מלב תועה להסיר כן על

 המשקים שר זכר ולא אדרבה האוהב דבר על כי, אמר, בו הבוטחים לכל לבדו ה' רק, לו המטיב
 דברי כופלו על אדרבה החריצות על ואם. מלבו הסירו כי למעלה כמבואר, וישכחהו יוסף את

 שלמו מאז ולא חולם ופרעה ימים שנתיים מקץ כן על, פעמים זה שיזכרהו לומר חריצותו

 לו האריך חריצותו כי חולם פרעה שנתים מקץ אמר הזמן צמצום על ולהורות. שנים העשר

 .ד"בס לפנים יתפרש' כו בבקר ויהי פסוק עד הפסוק וסוף. כאמור שנים שתי החריצות גדר כפי

 

  :ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום-ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ֶאת-ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת ט
 . לזולת לאמר שאינו צודק בלתי יראה לאמר אומרו

 . מיותר הוא היום אומרו וגם

 נפשו תהישהי עד יוסף דבר מלהגיד בהשהותו המלך את שציער) ז שם( ל"רז אמרו הנה אך

 נא אל, אמר התנצלות דרך, המלך צער על כאשם עצמו את בהרגיש כי יאמר ובזה. יוצאה

 לא אם יוסף עניין להגיד אפשר שאי ,היום מזכיר אני חטאי את הלא כי, שנתאחרתי תאשימני

 מלהזכיר בושתי כן ועל כלומר, חטאי על שהוא ,עבדיו על קצף פרעה לומר חטאי את בהזכיר

 את ענייןה לאמר כדי כי הוא שאחרתי מה כי לאמר אמר וזה. עתה עד, זה זולת תיקון אפס עד
 .היום להזכיר צריך אני חטאי

 

  :חטאי את) שם( ל"רז אמרו והנה

  ,הנה עד הזכרתיו שלא ליוסף שחטאתי מה

 . עתה עד לך להגיד הרתיימ שלא לך שחטאתי ומה

 

 על לבקש והלכו' כו מצרים מלך משקה חטאו, למעלה האמור חטאו הניחו למה, לדעת וראוי

 . שלשה ויהיו השנים עם לכללו להם היה שלפחות ועוד. פרעה ועל יוסף

 

  :דברים שני ראו המה אמנם

 . אחד היה נאסר שעליו וןוע ואותו, רבים לשון חטאי אומרו אחד

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 498       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 חטאו אומרו על למעלה כתבנו כאשר, ידו שתחת המשקה רק החוטא הוא היה לא כי ועוד
 אומרו וזהו. אחרים חטאים לו בקשו כן על. האופים ושר המשקים שר חטאו אמר ולא 'כו משקה

 לאמר אומרו זה ולפי. עבדינו על רק, החטא לא אך, עבדיו על היה הקצף לומר ,עבדיו על קצף

 . מבוקשו לאמר פרעה אלש כדי רק, יוסף לאהבת לא המשקים שר וידברש מה כי יהיה

 פנקסי שיבוקר תחוש אל לאמר ,גנבתי גנב כי באומרו יוסף שחשש למה חש כי גיסא לאידך או

 יאמר וזה '.כו פה וגם' כו גנבתי גנב הנה כי, בבור שמוני חנם לא כי באמור אותי בהזכירך

 ושם אם כי, בו שאדבר זולתי חטא לא אך מזכיר אני חטאי את הוא לאמר שראוי מה, פה
. ביתו שם כי הטבחים לשר עבד שהוא במה אלא, שם אסור ולא, במשמר כמונו כלומר אתנו

 באומרו ליוסף שחטא במה הכביד דרכו פי ועל. הנפש על חטא לא כי במשפט מלך ידי על ולא

 כמדובר הזה היום עד מאז היו ימים יםישנת כי יוסף צווי עניין אל חיה כעת היה זה לפי כי ,היום

 .יותר נרגש וןוע מזכרת והוא למעלה

 

  :ֲעָבָדיו ַוִּיֵּתן ֹאִתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֹאִתי ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים-ַּפְרֹעה ָקַצף ַעל י
  :ָחָלְמנּוַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח�מֹו  יא
ֲח�ֹמֵתינּו ִאיׁש ַּכֲח�מֹו -ָלנּו ֶאת-לֹו ַוִּיְפָּתר-ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר יב

  :ָּפָתר
  :ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה-ָלנּו ֵּכן ָהָיה ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר יג
 

 עצמו את יזכיר ולא, במשמר אותנו ויתן לומר לו היה עבדיו על קצף באומרו כי לב לשים ראוי

 . שנית פעם אותי ואומר וחוזר להיתח לבדו

 . סימנים כך כל יפרט למה 'כו אתנו ושם אומרו ועוד

  .אתנו אומרו וכן
, חלומות פותר בקי שהוא אומר אם לי אוי, בלבו אומר, אישות בשתי נכוה היה הוא הנה אך

  :רעות שתים שיש

) שם רבה בראשית( ל"רזל גם ומה, כה עד שאיחרתי על בקי ימצא אם אשמתי שתגדל. א

 . יוצאה נפשו שראה עד הגיד שלא שאמרו

 יובא זה כל עם פן, בקי שהוא אומר לא אם לי ואוי. בדאי ואמצא לפתור בקי ימצא לא אולי. ב

 . ולכאן לכאן פנים ומראה כמסתפק עצמי אעשה כן על. בקי וימצא המלך לפני

 

 אין הלא כי, בקי חלומות פותר שהוא לומר פנים יש הנה לומר ',וכו קצף פרעה ואמר והתחיל

 כן ועל המשקים שר מעל האופים שר על כועס יותר שהמלך ידע כי אמר השערה דרך כי לומר

 הורה ויותר, כאחד עבדיו על קצף פרעה הלא כי, הוא נהפוך כי, הצלה ולזה תליה פתר לזה

 יותר עלי היה והמשמר, להיתח במשמר לבדי אותי ויתן הלא כי, האופים שר מעל עלי כעסו

 .האופים שר ואת אותי במשמר וזהו, האופים שר מעל
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  :ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח�מֹו ָחָלְמנּו יא
 בלילה חלום ונחלמה הנה כי, הזמן לפי שפט או ששיער לומר אין החלום זמן השערת על וכן

 לזה כה עד הזכרתי לא למה כן אם תאמר ואם. חכמה בו היות שיורה באופן ,והוא אני אחד

 חלומו כפתרון איש הלא כי, בפתרון צדק מחכמה לא כי שאפשר אחרת בחינה יש הנה אמר
 ראה וזה, פרעה כף על הכוס את נותן ראה זה כי, פתרונו חלם ממנו איש כל כמעט כי חלמנו

 .בפשיטות פתר הדברים פי שעל ואפשר, ראשו מעל אוכל העוף

 

ֲח�ֹמֵתינּו ִאיׁש ַּכֲח�מֹו -ָלנּו ֶאת-לֹו ַוִּיְפָּתר-ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר יב
  :ָּפָתר
 יבצר לא חלמין מפשר להיות הלא כי, לו היה הוא מקרה אם כי פתר מחכמה שלא סברא ועוד

  :בחינות מארבע לאחד

 . חכמה בהשערת החלום כוונת אמיתת אל כיוון חכמתו וברוב גדול חכם להיותו. א

 . כישוף ידי על או. ב

 . תאלוהי נבואה ידי על. ג

 . עליו נגזר אשר וכל אחד כל מולד וירא שישקיף אצטגנינות ידי על. ד

 אתנו ושם הלא כי יתכן לא גדולה חכמה על כי, מהן אחת אליו חסיינ לא אלה מכל הנה, אמר
 הלא כי, כישוף מפאת לא וגם. שנה ארבעים עד לפחות בנער נמצאת גדולה חכמה ואין נער

 התבודדות מקום שם אין הלא כי, הוא נביא לא וגם. כמצרים ביניהם כישוף שאין, עברי הוא

, באצטגנינות לא וגם. התבודדות מדרך משולל מקום הטבחים לשר עבד הוא כי, זו השגה אל

, מולדתו כוכב משפט על ןייולע ממנו אחד כל מולד לדעת להיתח ודורש חוקר היה כן אם הלא כי

 .לנו ויפתר ומיד לו ונספר אם כי עשה לא זה אך, כך אחר ויפתר
 

 נא ספרו פתרונים לאלוהים, אליהם אמר יוסף הלא כי, כיזב ושקר דבר הסתיר דרכו פי ועל
 אם חלומך לו ספרת איך, לו לאמר המלך יכול ובזה. שיספרו שאל לא אומן בקי הוא ולולא, לי

. המלך אל חטאת כן ואם, הוא בקי כי לו תספר ממך ושאל הוא חלומות פותר כי שידעת לא

 '.כו לנו ויפתר כי היה מקרה התחברות מחמת מעצמנו כלומר 'כו אתנו ושם ואמר שינה לזה
 אין ,פתר איך כן ואם', כו וכישוף חכמה לפתור השגה מיני ארבע שולל הנך המלך יאמר ולבל

 הראה בעינו שראה מה כי אפשר כי פתר כחלומו איש אמר לזה. רבה השגה על רק זה

 וזה, כנו על שישוב אמר פרעה כף על הכוס את נותן ראה זה, פתר אחד כל כחלום כי, באצבעו

 .ראשו מעל בשרו העוף ויאכל שיתלה אמר ראשו מעל אוכל שהעוף

 

  :ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה-ָלנּו ֵּכן ָהָיה ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר יג
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 לזה, לפני יובא ולמה תזכירנו למה חכמתו מהביל אתה כך שכל איפה כן אם המלך יאמר ולבל

 אותי היה כן לנו פתר כאשר ויהי הלא כי ,ידיעה אליו חסייל בחינה יש זה לעומת הנה אמר
 נתן איך, כאמור במשמר להיתח נתן שאותי וגם והובש היה שהקצף אחר כי והוא ',כו השיב

 ראשו על אוכל העוף שראה במה והלא, תלה ולזה כנו על השיב לזה, קצוות שתי לדון לבו אל

 אחרון קצה סוף עד לפתור בייחו ולא פרעה מאכל מכל שבו בסל אוכל שהיה רק אמר לא

 .לבו חכם כי קצת יורה אך, חברו מפתרון

 

 פרעה את המשקים שר וידבר אומרו לפרש אפשר, יוסף בידיעת מסתפק שהיה זה ולפי

 אלא בדברי ודאי רואה איני הנה, דבר מלהגיד שאיחר מה על כמתנצל אמר כי, שהוא ,לאמר

 בצע ומה תועלת בו אין שאולי, מסתפק אני יוסף בידיעת המלך בתועלת אך ,חטאי הזכרת

 מה פרעה את המשקים שר וידבר יאמר וזה. למלך תועלת ודאי שאין מה על וןוע בהזכיר

 .ספק הוא השאר כי מזכיר אני חטאי את כי ספק בלי לאמר שהוא

 

, במקרה שפתר לדון ופנים, לפתור חכמה לו שהיה לשפוט פנים שהראה שכתבנו במה או

 אחריו וישלח חכם שהוא יאמר אם, לו שיראה מה שיאמר פרעה אל הדבר נשאר כן אם והיה

 הוא לאמר פרעה אל שנשאר דברים המשקים שר וידבר יאמר וזה. ויניחנו היה מקרה או

 '.כו חטאי את ואמר דבריו לדבר והתחיל, כמסתפק היה המשקים שר כי, הגזירה
 

  :ַּפְרֹעה-ַהּבֹור ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמ�ָתיו ַוָּיבֹא ֶאל-ַוְיִריֻצהּו ִמןיֹוֵסף -ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ַוִּיְקָרא ֶאת יד
 את לו שיקראו אמר לא כי, יראנו מטרם פרעה בעיני יוסף חן את נתן איך יתברך הוא לנו הורה

 .כבוד דרך יוסף את רק, המשקים שר כדברי עבד עברי הנער

 
 ויחלף ויגלח, עצמו שקישט המלך בעיני הוא טוב כי יוסף ידע במה לב לשית ראוי והנה

 . במשפט ויעמידהו אדונתו מעשה למלך נודע פן חש ולא, שמלותיו

 . שמלות וחלוף בגלוח אחריו המלך שלוח אחר יתעכב ראוי שאין ועוד

  :דברים שני ראה הנה אך

 את ויקרא וזהו, הוא גם אדוניו את יקרא גבירתו דבר על ואם, לבדו אותו רק קראו שלא .א
 . יוסף

 שימהר הבור מן ויריצוהו וזהו, בלבד הבור מן לצאת רק פרעה אל אולב הריצוהו לא כי .ב

 ממסגר להוציא הוא המלך נחיצות הנה אמר אז, פרעה אל ילך לאטו כך אחר אך, ממסגר לצאת

 '.כו ויגלח כן על, באו טוב יום על כן ואם, עלי לו צר כי נפשי
 

 יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו -ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל טו
  :ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶלי� ֵלאֹמר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹּתר ֹאתֹו
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  :ְׁשלֹום ַּפְרֹעה-ַיֲעֶנה ֶאת אלוהיםַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִּבְלָעָדי -ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת טז
 בראשית( ל"ז שאמרו כמו ,לפרעה אותם פותר ואין למעלה כאומרו לי אותו אין ופותר אמר לא

 חכמיך לך פתרו הלא יוסף יאמר פן ראייו זחל כן על. לפרעה לא אבל היו פותרים) ו פט רבה

 כן על, הוא כבר שהיה מה כי ואפתור שאחזור מה יסכון ומה. הפה אחר הולכים החלומות וכל

 .כלל אותו אין ופותר ואמר לו כיחש

 

 . לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו אל לב לשים וראוי

 . צודק בלתי הוא לאמר פרעה אל אומרו יוסף בתשובת וכן

 . לפותרו עתיד היותו עם, בלעדי אומרו וגם

 . זו הייענ היא מה יענה אלוהים אומרו וכן

 נער כי אני עתה גם ומה, אותו פותר אחד גם אין חכמיך שכל אחר יוסף יאמר פן פרעה חש אך

 חכמה רוח הלך הדרך איזה אלי נודע לא כלומר ,לאמר עליך שמעתי ואני אמר כן על. אנכי

 לפתור חלום תשמע לאמר ראוי עליךש שמעתי סתם אך, כחך ובמה, אותך לדבר מאתם
 .יפתרו כן ואחרי חכמותם בחינות פי על בו ןיילע חלום ששומעים אחרים חכמים כדרך ולא ,אותו

 

  :ְׁשלֹום ַּפְרֹעה-ַיֲעֶנה ֶאת אלוהיםַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִּבְלָעָדי -ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת טז
 . הזה המדע הוא בלעדיש הוא לאמר שראוי מה אדרבה כלומר בלעדי לאמר ואמר יוסף והשיב

 לא והמה ,יענה אלוהים כי הוא הלא, חכמיך ידעו שלא דבר אגיד איך כן אם תאמר ושמא

 .פרעה שלום למען אם כי למעני יעשה עצמי אשבח לא וגם. יעבדוהו לא כי, בם דבר םאלוהי
 .למלכות כבוד לחלוק דבר וכה

 
  :ְׂשַפת ַהְיֹאר-יֹוֵסף ַּבֲח�ִמי ִהְנִני ֹעֵמד ַעל-ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל יז
  :ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּוַהְיֹאר ֹע�ת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר -ְוִהֵּנה ִמן יח
 ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ֹּתַאר ְמֹאד ְוַרּקֹות ָּבָׂשר  יט
  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֹרעַ -ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל-לֹא

  :ֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאתַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהִרא כ
  :ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָוִאיָקץ-ָבאּו ֶאל-ִקְרֶּבָנה ְולֹא נֹוַדע ִּכי-ַוָּתבֹאָנה ֶאל כא
  :ָוֵאֶרא ַּבֲח�ִמי ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹע�ת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלֹאת ְוֹטבֹות כב
  :ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות ַּדּקֹות ְׁשֻדפֹות ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהםְוִהֵּנה ֶׁשַבע  כג
  :ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד ִלי-ַוִּתְבַלְעןָ ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדֹּקת ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטבֹות ָוֹאַמר ֶאל כד

 

 , פרעה סיפור אל התורה מספור םיישינו כמה החלום שנותיה אל לב לשית ראוי

 

  ,היאור על עומד נאמר למעלה כי
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  .היאור שפת על אמר ופרעה
 

  ,מרעה יפות נאמר למעלה
  .תואר יפות ולמטה

 

 ,היאור מן אחריהן עולות נאמר ולמעלה

 . היאור הוזכר לא ולמטה

 

  ,בשר ודקות מראה רעות רק אמר לא למעלה
 . לרוע' כו ראיתי לא מאד תואר ורעות דלות ואומר מפליג ולמטה

 
  ,תואר ולמטה מראה ולמעלה

 . כלל למעלה הוזכר לא 'וכו קרבנה אל ותבאנה פסוק וכל

 
  ,שנית ויחלום וישן אמר ולמעלה
 . כאחת היה הכל כאילו בחלומי וארא אמר ולמטה

 
  ,בריאות נאמר ולמעלה

 . מלאות ולמטה

 
  ,צנומות אמר למעלה

 . נאמר לא ולמטה

 

  ,והמלאות הבריאות אומר למעלה
 .הטובות ולמטה

 

, למעלה הכתוב ככל החלום נוסח חכמיה כל ואת מצרים חרטומי כל את סיפר פרעה הנה אמנם

 שחלום פרעה דעת שהיה אלא. ככתבו הנזכר החלום כל את שהוא להם פרעה ויספר כאומרו

, חלומותיו את אמר ולא חלומו את אומרו וזהו, הפתרון ידע שלא אלא הקודם עניין הוא השבלים

 אך. בעיניו אחד עניין להיות אחד חלום וקראם סיפר שנים כי, השני לרבות את שאמר אלא

 שאמרו מה והוא. אותם פותר ואין וזהו נםיבעני נפרדים המה ששנים אם כי לבם כן לא המה

 ) שם( לברכה כרונםיז

 אתה בנות שבע מוליד אתה בנות שבע אומרים היו כי, לפרעה לא אבל היו פותרים

 .פתרונם לו ערב ולא, מאבד אתה אפרכיות שבע כובש אתה אפרכיות שבע, קובר
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 [חלומות פרעה]
  :ְׂשַפת ַהְיֹאר-יֹוֵסף ַּבֲח�ִמי ִהְנִני ֹעֵמד ַעל-ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל יז

 להרחיק לחכמיו סיפר מאשר החלום בלשון שינה, כחכמיו יוסף לו יפתור פן מפחדו והנה

, בנות שבע היו כי מצרים חכמי בלב הכניס מי בלבו פרעה אמר כי והוא. יוסף מלב פתרונם

 שמתחת אלא זה אין אמרו, פרות שבע עולות היאור ומן היאור) שפת( על אמרתי מאשר

 מראה יופי ואין מראה יפות להם אמרתי מאשר וכן. בנות שבע יצאו ליאור הדומה זרעו שטף

 שנראה מראה יפות מאומרי כי אמרו כן על ,תואר יופי רק, אדם בבני כאשר בפרות צודק

 היופי הקדמתי מאשר וכן. בנות הוא הפתרון כי אומר גזרו, אדם בני יופי מעין בם שראיתי

 ואחר, התואר אל להיתח להביט שמנות בפרות המביט דרך אין אשר, בשר בריאותל מראה

. השומן אל כך ואחר המראה אל אדם מביט ראשונה בהבטה כי, אדם בבני רק, השומן אל כך

 רק צודק בריאות לשון ואין וטובות בריאות להם אמרתי הלא פרעה אמר השבלים בחלום וכן

 ולכן בריאות מעין בחלומי אלי מתדמה שהיה חשבו כן על בלבו אמר, בשבלים ולא אדם בבני

 . בבנות פתרו

, בבנות הוא גם לו יפתור פן מדבר מדאגה, יוסף אל החלום לספר בבואו פרעה עשה מה כן על

 על אומרו ובמקום, אותם שינה, כך לפתור חכמיו בם שנתלו חושש שהיה הדברים כל כן על

 הרעות בפרות וכן, יצמח שמתחתיו זרעו יאור שטף על יפתור בל היאור שפת על אמר היאור

 .כלל היאור מן הזכיר לא

 

  :ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּוַהְיֹאר ֹע�ת ֶׁשַבע ָּפרֹות -ְוִהֵּנה ִמן יח
. אדם בבני רק צודק הבלתי מראה ולא, תואר ליוסף הזכיר למעלה יפות שהזכיר מקום בכל וכן

 הזכיר ולא שינה השבלים בחלום וכן .תואר יפות כך ואחר בשר בריאות להיתח הזכיר וכן

 .מלאות רק בריאות
 

 אמר כי והוא, האיפרכיות פתרון גם לשלול כן גם עשה בנות השבע פתרון דבר על עשה וכאשר

 ושבלים פרות אוכלות פרות שראה אלא', כו פרכיותיא שבע לומר החרטומים את הכניס מי

 ,יבלעו םייח האחרות את ואיפרכיות, יאמץ מלאום לאום אם כי זה אין אמרו, שבלים אוכלים

 מדינות כמה כי, כנודע, ממנו שיתפרנסו הוא היאור מן ואומרו. אלו את אלו יותוהמלכ כדרך

 היה ודשנים רבים אנשיהם היות ועל. סופו עד מראשיתו ההוא היאור מהלך דרך מתפרנסות

 להם נראה ,הפרות אצל ותעמודנה אומרו יצדק וכן. בשר ומלאות ובריאות מראה יפות אומר

 אצל היותן לו שהראו במה צורך מה כן לא שאם, לאלו אלו סמוכות יהיו פרכיותיהא כי שהוא

 להיותן וטובות המלאות את כבשו חלושות היו הכובשות פרכיותישהא גם כי הוא אך, הבריאות

 מה כן על, לו יערב לא כי ככה יוסף לו יפתור שלא ,כן על. ומובאיהם מוצאיהם ידעו כי, סמוכות

 .הפרות אצל ותעמודנה למעלה שאמר מה השמיט ?עשה
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ָרִאיִתי -ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ֹּתַאר ְמֹאד ְוַרּקֹות ָּבָׂשר לֹא ְוִהֵּנה יט
  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֹרעַ -ָכֵהָּנה ְּבָכל

 יוסף את להרחיק כן על, הטובות השבעה את יכבשו פרכיותיא ששבעה לדון שהביאם מה עיקר

 בחולשתן הפליג, בשבלים בין בפרות בין החלישות להזכיר כשהגיע עשה מה הפתרון מזה

 ורעות דלות אומרו וזהו. הטובות לכבוש כח להם שיהיה לידון בשכלו יעבור לבלתי בתכלית
 שיהיה לפתור לב על יעלה שלא באופן לרוע מצרים ארץ בכל כהנה ראיתי לא מאד תואר

 .לכבוש כח משולל דבר יהיה בפתרון כי צנומות הוסיף בשבלים וכן. האחרות את לכבוש כח בהן

 

 .ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָוִאיָקץ-ָבאּו ֶאל-ִקְרֶּבָנה ְולֹא נֹוַדע ִּכי-ַוָּתבֹאָנה ֶאל כא
 על, הטובות לכבוש הרבה החלושות נעזרו השמים מן אולי כי לומר אפשר היה עדייןש ומפני

 ומראיהן' כו נודע ולא קרבנה אל ותבאנה :למעלה האמור על ואמר הוסיף זה גם לשלול כן
 מלאויי שלא אפשר אי ,עויינסת השמים מן כי שנאמר גם כי .זה גם לשלול ,להיבתח כאשר רע

, קרבנה אל באו כי נודע שלא גדר עד ,הקודמת החולשה בם שארית ולא המלאות מהטובות

, בהמתם וכל ינםיוקנ ומקניהם והעבדים והרכוש והשביה והשלל הבזה מכל כלל יעדיפו שלא

 .האיפרכיות על לפתור מקום יהיה שלא באופן. להיבתח כאשר אחריהם חלושים ויהיו

 

  :ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד ִלי-ַוִּתְבַלְעןָ ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדֹּקת ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטבֹות ָוֹאַמר ֶאל כד
 תעלה ואשר ,הם גם בפיהם מה ונראה יחד ונעמדה חכמיך את נא קרא יוסף יאמר ולבל

 ואמר החליט כן על, באיפרכיות או בבנות עמהם יסכים פן פרעה ראייו, האמת הוא ההסכמה

 .תדבר לבדך ואתה ,עמהם להתווכח דבר בפיהם אין כלומר לי מגיד ואין החרטומים אל ואומר

 

  :ֹעֶׂשה ִהִּגיד ְלַפְרֹעה אלוהיםֲחלֹום ַּפְרֹעה ֶאָחד הּוא ֵאת ֲאֶׁשר הָ ַּפְרֹעה -ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל כה
 ֶׁשַבע ָּפֹרת ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה  כו

  :ֲחלֹום ֶאָחד הּוא
 ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹע�ת ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה  כז

  :ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב
 :ַּפְרֹעה-ֹעֶׂשה ֶהְרָאה ֶאת אלוהיםַּפְרֹעה ֲאֶׁשר הָ -הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל כח
  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל כט

  :ָהָאֶרץ-ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת-ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל ל
  :ָכֵבד הּוא ְמֹאד-ֵכן ִּכי-ֲחֵריִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא אַ -ְולֹא לא

 ַּפְרֹעה ַּפֲעָמִים -לב ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל
  :ַלֲעׂשתֹו אלוהיםּוְמַמֵהר הָ  אלוהיםָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם הָ -ִּכי
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  :יקשה הנה
 אחר או לפתור החילו שקודם ומהראוי, לפתור מתחיל, הוא אחד פרעה חלום באומרו. א

 . הפתרון בתוך ולא ,לפרעה הגיד עושה אלוהיםש מה, יאמר, הפתרון

 . הראה עושה האלוהים אשר ואומר שנית חוזר למה. ב

 . להוראה מהגדה שנותו. ג

  .הדבר הוא באומרו מהפרטים האחד על כך ואחר, החלום כללות על להיתח אומרו. ד
 . השני בפסוק שנית פעם אחד חלום אומרו. ה

 מפרש וברביעית, הנה שנים שבע רק, רעב או שבע הם אם פירש לא החלוקות בשלש כי .ו

  .רעב שני שבע יהיו ואומר
 שאחר ולא, השאר בכל וכן, הנה שבע שני שבע הטובות פרות שבע הכל ביאר לא למה. ז

 '. כו גדול שבע באות שנים שבע הנה ואמר התחלה אל שב רעב שני שבע שביאר
 הטובות בפרות למה ,הקדים שדופות הרקות סימניהם כל הזכיר הרקות שבשבלים כמו .ח

 . בלבד הטובות רק, והבריאות המראה יפות אמר לא

 . הוא אחד ופעמים שנותיה אומרו כי, כפל למה, פעמים' וכו החלום השנות ועל אומרו. ט

 .הם דברים שני כי לעשותו האלוהים ממהרוש נכון שהוא יראה איך. י

 

 

 מהצטרך אך, לזה זה יתדמו כי הוא אחד והשבלים הפרות חלום כי לדון מקום היה הנה אמנם

 וזה. הם עניינים שני כי לדון מקום יש ,שנית וחלם בינתיים הקיץ מאשר וגם ,חלומות שתי

 פרעה חלום ואמר דבריו פתח בזה כן על. בדבריהם כנרמז לחכמיו פרעה בין היה ההפרש
 . שבלים ושל פרות של הוא אחד

 האלוהים אשר כי הוא הלא, בראשון די והיה השני הראוני למה איפה כן אם תאמר ושמא
 חלום הוא הפתרון לך הוגד כך ואחר חלום ראית בראשונה כי. בשני הגיד, בראשון ורמז, עושה

 .רעב ורקותן, שבע השבלים מלוי כי. בפשיטות ורעב שבע שהוא השני

 

 .ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנהֶׁשַבע ָּפֹרת ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע  כו
  :ֲחלֹום ֶאָחד הּוא

 אלא בשר יש הפרות ובכחש, כלל להם אין השבלים בריקות הלא כי, יתכן לא תאמר ושמא

 שלא באופן, לגמרי כל חוסר יורה וזה מועטים מזונות יורה זה ,רעב סימן הוא ואם, מעט שהוא

 הטובות שהפרות רוחך על יעלה אל לומר ,הוא אחד חלום' וכו פרות שבע אמר לזה. המה אחד

 שבע רק, הוא כן לא כי, מועט מזון על יורו שהרעות באופן, השבלים וכן השבע אל רמז הם
 הרעות זה דרך ועל, השבלים וכן ,הנה שנים שבע רק, המזון מציאות אינן הטובות הפרות

 ומציאות. הרעב הוא הכחש וכן, בריאות והיותן תואר היפות הוא השבע כן ואם .הנה שנים שבע

 שבע אמר וזה. הפרש אין כי הוא אחד חלום ובזה, שבע שהם השנים הן הכחושות הפרות
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. השבע הוא, תואר ויפות שמנות שהם שיתרונן, כלומר, שנים שבע הם עצמותן הטובות פרות

 באופן, השבע הוא, ובריאות מליאות והיותן, כלומר ,הנה שנים שבע הטובות השבלים וכן

 .הוא אחד חלום שבזה

 

 ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹע�ת ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה  כז
  :ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב

 שבע הרקות פרות שבע גם כי בזה יתכן, השנים הן שהפרות שאמרתי בזה, ואמר ופירש
 שלא בזה יכריח ומי. בלבד הכחש רק, הרעב סימן עצמן הרקות הפרות שיהיו ולא, הנה שנים

 הרקות השבלים ושבע כי הוא הלא. לגמרי רעב ולא מועט מזון אל סימן הכחושות הפרות יהיו
 אין ושדופות הריקות כי ,רעב שני שבע יהיו רק המזון מועטי שיהיו לומר אין הקדים שדופות

 שבדה מה שהוא צנומות הזכיר לא כן על .הרעות פרות פירוש הוראת וזהו, כלל בהם נשאר

 קודם שנתקשו אלא גרגרים שיש הוא צנומות כי, שקר והיה למעלה נזכר שלא מלבו פרעה

 .בעצם הרעב שהוא לגמרי רקות היה כי ידע והוא זמנם

 

 :ַּפְרֹעה-ֹעֶׂשה ֶהְרָאה ֶאת אלוהיםֲאֶׁשר הָ  ַּפְרֹעה-הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל כח
 מועט מזון שני שבע יהיו הרקות והשבלים, מהפרות השבלים חלום ילמד אדרבה תאמר ושמא

 אשר פרעה אל דברתי אשר הדבר הוא הלא כי, אפשר אי זה אמר לזה. ממש רעב ולא
 בחלום הראה בפרות חלמת מאשר עושה האלוהים אשר כי 'וכו הראה עושה האלוהים

 שהוא אחר, מהראשון השני חלום ילמד איך הפרות פתרון הם שהשבלים אחר כן ואם, השבלים

 על דבר שלמעלה למה, הגיד אמר ולא הראה ואמר. הראשון פירוש להראות בשני בא יתברך

 בשני הגיד הראשון שבחלום ורעב שבע שהם בחינות שתי כי, והרעב השבע החלום חלוקת כל

 כי ,גדול בעוש יחויב לא המלאות בחלוקת כי והוא, ברקות ורעב המלאות בשבלים שובע שהוא

, באצבע כמראה בעצם רעב הוראת הוא הרקות אך. בינוני בעוש או בלבד רעב העדר אפשר

 החלוקה על שידבר עתה אך. בעוש מציאות הוראת מהשני יבצר שלא הגיד אמר למעלה כן על

 .רעב על בעצם הוראה היא כי, הראה אמר רעב שני שבע הםש הרקות שבליםמה השנית

 

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל כט
, למעלה מלפרש שנשאר מה אל חזר, הרקות מהשבלים המפורש מן סתום שילמד אומרו ואחר

 יפות הוא מה לפרש בא עתה ,הנה שנים שבע הטובות פרות ששבע רק למעלה פירש לא כי
 '.כו גדול שבע באות שנים שבע הנה ואמר ,ובריאות מראה

 

  :ָהָאֶרץ-ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת-ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל ל
 באו... כי נודע ולא ועל. ..ונשכח אמר, ותבלענה... וכן שבע... את הפרות... ותאכלנה עניין ועל

 - אמר
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  :ָכֵבד הּוא ְמֹאד-ֵכן ִּכי-ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי-ְולֹא. לא
 ַּפְרֹעה ַּפֲעָמִים -ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל .לב
  :ַלֲעׂשתֹו אלוהיםּוְמַמֵהר הָ  אלוהיםָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם הָ -ִּכי

 פעם החלום נשתנה למה כן שאם קשה ,הוא אחד חלום כי זו הנחה לפי הלא כי הרגיש ועתה

 ,מספיק היה הראשון עניין והגדת ,פתרון השני כי למעלה לאמור גם כי. בשבלים ופעם בפרות

 . לפרשו אולב השני שיצטרך פרות ולא השבלים חלום להימתח יהיה

 . שנית פעם וחלם לישן וחזר שהקיץ, פעמים בשני היות ועוד

 . שבלים ופעם פרות פעם, שינוי שהיה, החלום הישנות ועל אמר: האחד על

 . פעמים אמר: השנית ועל

 שבלים היו אם כי והוא, הדבר נכון כי הוא בלבד שבלים היה ולא שנשתנה מה כי הוא הלא

 לו שיש חלום ככל רק, כפשוטו שיהיה ולא, לו דומה דבר על אותו לפתור יבקשו אולי בלבד

 עתה אך. אמתי הפתרון איזהו בקרבך נדון תהיה, הפותרים דעת אל נשאר הפתרון והיה פתרון

 של ופירוש והגדה פתרון הוא שהשני רק זה אין, שבלים של בא כך ואחר פרות של שקדם

 זה כי שהוא הדבר נכון כי וזהו. פתרון עליו שיהיה ולא, ורעב שבע, כפשוטו והוא, ראשון

 פתר עצמו שהוא םאלוהיה מאת הוא עתה כי, אחר פתרון ואין, נכון הוא ורעב משבע שאמרתי

 ,פעמים שהיה ומה. הדבר נכון כי וזהו, אדם בני פותרי מאת ולא ,ואמת הנכון שהוא בחלומך לך
 אומרו הדבר לנחץ ברצותו המלך כדרך, לעשותו האלוהים ממהר כי הוא, פעמים בשני שהיה

 .לאומרו מיד שנית פעם וחוזר אחד פעם

 

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְוַעָּתה ֵיֵרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל לג
  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע-ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת-ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל לד
 ֹאֶכל ַהָּׁשִנים ַהֹּטבֹות ַהָּבֹאת ָהֵאֶּלה -ָּכל-ְוִיְקְּבצּו ֶאת לה

  :ַּפְרֹעה ֹאֶכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו-ָבר ַּתַחת ַיד-ְוִיְצְּברּו
 ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייןָ ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים  לו

  :ץ ָּבָרָעבִתָּכֵרת ָהָאֶר -ְולֹא
  :ֲעָבָדיו-ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָּכל לז
  :ּבֹו אלוהיםֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח -ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל לח

 

  :מאד קשה הנה
  '.כו פרעה ירא לומר הכניסו ומי, אותו לפתור חלום ישמע רק, נתנוהו למלך היועץ .א

 . ונבון חכם לומר לו היה כי ,וחכם נבון אומרו. ב

 . וחכם נבון ולא משתדל איש רק צורך אין אוכל לצבור כי .ג

 . אוכל אוצר שמירת על יושת לו ודי, מצרים ארץ על יושת צורך מה. ד
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, איש למנות כן שיעשה שאומר, וישיתהו פרעה ירא אומרו אל חוזר אם ,פרעה יעשה אומרו. ה

 . יתירה יפקדו של ו"וי פקידים להפקיד שיעשה הוא ואם'. כו וישיתהו אחת פעם נאמר הרי

 ויקבוץ אומר הוא כך ואחר, בר ויצברו יקבצו הפקידים כי שיורה ',כו ויצברו' כו ויקבצו אומרו. ו
 . כמאמרו הפקידים צברו לא ולמה ',כו בר יוסף ויצבור' כו אוכל כל את

 הוזכרה לא למה וגם, וחכם נבון איש לומר לו היה כי, 'כו רוח אשר איש כזה הנמצא באומרו. ז

 . עבדיו תשובת

, הוא גם לו ה' יודיע כמוהו וחכם נבון יהיה שלא לו הגיד מי', כו אלוהים הודיע אחרי אומרו. ח

 .זאת לכל דומה

 

  לב: נשית העניין אל אולב אמנם

 פרעה ירא ועתה ,אליו יוסף ועצת פתרונם וכל פרעה חלומות דברי כל תורה לנו סיפרה זה למה
 וישלח, רוחו ותפעם חלום פרעה חלם כי יאמר די והיה, זה כל לנו יוסיף ומה יתן מה כי', כו

 גדל סאיהכ רק, מצרים ארץ על ויעמידהו, חלומותיו את לו ויפתור הבור מן יוסף את ויקרא

 . פתרונם פרטי וכל החלומות דברי כל וירחיב יאריך ולא, ממנו

 יאמר די היה, מצרימה ובניו יעקב ירדו ללחם רעב על כי ,לומר שעתיד מה אל הכנה הוא ואם

 .שמה הליכתם יספר זה ועל, לחם היה מצרים ובארץ, בארץ כבד והרעב

 

 שבע אוכל כל את רוויצב הארץ על השליט הוא יוסף ובהיות ,הלז פרעה בחלום כי ,אומר אמנם

 מאמר עניין מה ונראה נשכיל ובזה. מתחיל אז שהיה מצרים מגלות ישראל גאולת תלויה, שנים

 יראה הלא כי והוא. ד"בס במקומו נבאר כאשר, שם אותך וכלכלתי לאביו לאמור, אחיו אל יוסף

 תןיי מה כי, צורך לבלי יראה שם אומרו וגם, יכלכלהו שהוא לאביו רולאמ ארץ דרך מיעוט זו

 . אחר במקום או שם יכלכלוהו אם לו יוסיף ומה

 

) ו צ רבה בראשית( ל"ז שאמרו םייהמצר ערלת לכרות יוסף לב על עלה מה לב נשית וגם

 . ערלים ויניחם, כיוון רםיילג לא הלא כי, ערלתם בשר כרות עד לחם להם לתת רצה שלא

 כי, דירותיהם בלבל למה, קצהו ועד מצרים גבול מקצה לערים העביר העם את זה למה וכן

 .מאחיו גולים שם חרפת להעביר שהיה) ב ס חולין( אומרם טעם מספיק בלתי יראה הלא

 
 חכמתו גזרה כאשר כי) קפד דף וישב פרשת( הזוהר ספרב ל"ז מאמרם נקדים לזה הנה אך

 להם שקדמה אם כי עוד ולא, עמהם שכינה גלתה כביכול, מצרימה ישראל את להגלות יתברך

. מצרימה הורד כן ועל, כמוהו השכינה אל מרכבה להיות מוכן היה לא כי, שמה יוסף ירד מאז

 . שמה ברדתם עמהם ירדה ולא הזאת הקדימה אל צורך מה לב לשים ראוי והנה
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 הקימה עניין מה, צבהינ וגם אלומתי קמה והנה ,חלם אשר יוסף חלום אל לב נשית עוד וגם

 וכן. יוסף ידי על היות על תהיהי התבואה והצלחת קימת כי ספק אין אשר, ההוא צבותייוהת

 . למעלה כמדובר כן שאחרי רעב שני ושבע שבע שני בשבע הרקיבה שלא וההעמדה צבותייהת

 פרעה לפני יוסף על הלינו כאשר כי באומרם) ה צא רבה בראשית( ל"רז מדברי יראה וכן

, תבואתכם אתם שמרתם לא למה להם שהשיב, שימולו עד לחם להם נותן היה שלא רולאמ

 עליכם גוזר היה שתירקב תבואתכם על גזר כאשר אם להם ואמר, והרקיבה שמרנו לו ואמרו

. תעשו לכם יאמר אשר כל יוסף אל לכו אם כי, תמנעו ולא המולו לכן ?מתים תםייה לא שתמותו

 .אתו ה' באשר ביוסף תלויה וקיומה התבואה הצלחת כח כי הנה

 

 [סיכום הרעיונות בחלומות פרעה]
 אחד בכל לפתור עדיין נשאר, הכתוב ככל החלום פותרו אחרי הנה כי והוא .העניין אל ונבא

 ומן ,היאור על עומד היותו חלם אשר והוא, הראשון מפרש בשני גם. אחד דבר מהחלומות

 ולא אחד בקנה עולות שבלים שהשבע שראה מה השבלים בחלום וכן. הפרות עולות היאור

 .עצמו בפני בקנה שבולת כל לעלות כדרכן קנים בשבעה
 

 חלאת ששם למה, מצרימה הגולים הנה כי, ענייןוה', כו פרעה ירא ועתה ויאמר בא כן ועל

 ממנה לצאת ועצומים מרובים שמים רחמי הוצרכו כן על, וגדולה רבה מצרים טומאת זוהמת

 לגאלם הקץ את יתברך הוא חשב כן על כי. ברשתה ילכדו כי טומאתה בתוך ויאבדו ישקעו בל

 שלא ,בצקם יחמץ טרם לשלחם למהר ההיא החרדה כל את ה' חרד כן ועל. בה יטמעו טרם

 האמת חכמי עניין והוא. מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש עליהם שנגלה עד להתמהמה יכלו

 שלעומת טומאה שערי של שיםיהחמ בשער נכנסים היו מעט עוד מתעכבים היו אם כי האומרים

 .תקומה עוד להם יתהיה ולא עולם עד שם וישקעו, הקדושה

 

 כצורך לישראל מצרים גלות הוצרך כי), ז א( שמות ופרשת), כב כה( תולדות פרשת כתבנו והנה

 שמה לצרפם הברזל ככור לישראל מצרים ארץ יתהיה כן, מכסף סיגים להגות מצרפים כור

 מצרים בטומאת יתאחזו סיגים יהיו אשר כי, התורה לקבלת אותם להכין נחש זוהמת מחלאת

 מחמשה אחד היוצאים הם הן צרוף ככסף הם ואשר, שךוהח בימי המתים והם שמה ישארויו

 .דאמר למאן אלפים מחמשת או מאות מחמש או מחמשים או

 סבלות תחת וישעבדם עליהם יגבר מצרים טומאת זוהמת חלאת קושי פן בסכנה היו אמנם

 . טומאתה

 

  :דברים בשני, שמה ישראל ידחו לבלתי מחשבות חשב, מאז, מרחם נואלוהי כן על
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 להכניעם מצרים חוכ רותעצ בל תרחף גוזליו על קנו יעיר כנשר למען עמהם שכינה בשלוח .א

 היו מהשכינה לישראל אז היו אשר טובות דותי קצת שאפילו) שם( ל"רזל גם ומה, תחתיה

 . להם

. מצרים של שרו צל תחת מצרימה בבואם יסתופפו לבלתי הוא הלא יתברך הוא עשה שנית עוד

, שליטה מאז בהם קונה היה, השר ידי על שפעמוה הארץ מעבור אוכלים היו בבואם אם כי, והוא

 שליטתה מתחת עוד לצאת ודרך מקום אפס עד השתרר גם עליהם ומשתרר הולך היה לקו וקו

 . עוד יגאלו ולא עולם עד

 

 שפע היה לא אשר מצרים ארץ בכל גדול שבע שנים שבע נתן ,יתברך הוא עשה מה כן על

 מצרימה והבאים יעקב נמצאו .יוסף באמצעות השכינה ידי על אם כי, השר ידי על ההוא השבע

 אל יוסף מאמר וזה. השר יד מתחת ולא השכינה ידי מתחת מתפרנסים הרעב שני שבע בימי

 בהשתלשלותי כלומר אותך וכלכלתי, מצרים חוכ אל ולא אלי כלומר, אלי רדה רולאמ אביו

 טומאת שליטת בה אין אשר גושן בארץ שם יהיה וגם. השר ידי על ולא אתי אשר מהשכינה

 אליעזר רבי פרקיב ל"ז שאמרו כמו, לקחה מאז פרעה מאת לשרה ניתנה היא כי למה, השר
 .קדושה כותייש שם היה ומאז), כו פרק(

 

 ראה אשר וגם 'וכו עולות רוהיא מן והנה ,רוהיא על עומד שהיה פרעה חלום היה זה והן

 ממוצאו מים המושך כיאור במצרים היה יוסף הלא כי והוא .אחד בקנה עולות שבלים שבע

 מה, מוייולק רב לחם להוציא אתו אשר מהשכינה השפע ממשיך היה יוסף כן, הגן את להשקות

 יוסף דתימ האמת דרך על וכן. ההיא הארץ על השורר השר ידי על כמוהו רב כח היה שלא

 . נהר תקרא

 סאיהכ כי יוסף על עומד היה פרעה כי ',וכו היאור על עומד והנה פרעה חלם אשר עניין וזה

 מפורש והטעם. ממנו שפעותמו שבע שני שבע עולות פרעה יד שתחת היאור ומאותו. ממנו יגדל

 עולות שבלים שבע באומרו והוא, כמדובר הפרות חלום אל כפתרון הוא אשר, השבלים בחלום
, אחד קנה ידי על תהיה שבע שני שבע והצלחת תייעל כי לומר ,וטובות מלאות אחד בקנה

 הם אשר שרים ידי על כן היה שלא מה, יוסף עם אשר ה' כח הוא, אחדות כח ידי על שהוא

 הקנה ידי שעל ואמר. יוסף עולה התיבה עם הימטריבג קנה וכן. ופירוד בוייר אל חסיםיימת

 .וטובות מלאות להיות ברכת תשרה אחד

 

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְוַעָּתה ֵיֵרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל לג
) שפת( על עומד שהיה פרעה ראה אשר לומר 'וכו פרעה ירא ועתה באומרו יוסף מאמר וזה

. 'כו ויצבור' כו פרעה ירא ועתה כי הוא הלא, אחד בקנה עולות וגם' כו עולות רוהיא ומן רוהיא

 ישתרר לא אשר כי, הוא, בעוהש היא התבואה יוצאת שתחתיו ומהיאור היאור על היה אשר כי

 .בעוהש שני שבע יוצאות ממנו, עליו עומד בלבד שאתה זולתך עליו
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 והוא, וחכם נבון יהיה ההוא אישה כי, הוא ,שבלים שבע עולות ובו אחד קנה היה ראית ואשר

 קנה א"כד ובינה לחכמה יצפה בחלום קנה הרואה) ב נו ברכות( ל"ז שאמרו כמו פתרונו זה כי

 . בינה קנה חכמה

 אך, ונבון חכם יאמר ראוי היה כי הסדר הפך והוא ,וחכם נבון אומרו אל לב בשום כפשוטו או

, פה אל פה שילמדוהו מה היא וחכמה, דבר מתוך דבר בשכלו איש יבין אשר היא בינה כי הוא

 ןיילע חלום שומע אינך, שהוא, אותו לפתור חלום תשמע פרעה במאמר שכתבנו מה והוא

, להבין לשמוע תצטרך ולא הפתרון השמיעוך השמים מן כאילו רק, הפתרון דבריו מתוך ולהבין

 כי. וחכם, דבר מתוך דבר להבין נבון לומר וחכם נבון איש יאמר וזה. מיד לפתור תשמע רק

 נבון שהוא באופן. נבואה דרך השמים מן הבינה ילמדוהו כי, חכמה דרך לו באה ההיא הבינה

 לאשר זולתי שאיננה מדרגה שהיא, חכמה דרך לו באה בינה שהיא ומה, דבר מתוך דבר להבין

 .מעלה שרי לכח כן שאין מה, האחדות משורש שהוא ביה קדישין ןאלוהי רוח

 קיומה ולא, תבואה הפלגת אין שבלעדו, הכל והוא, הפתרון ענייןב גדול עיקר הוא זה עניין והנה

 יעקב את האכיל לבלתי תהיהי יתברך כוונתו ועיקר. רעב שני בשבע גם הכל את בה לפרנס

 .האמור מהטעם מצרים של שרו יד מתחת ובניו

 

 למען שהוא למה, ימולו עד לערלים מלחמו יוסף תת בלתי אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה

 בשר הכרית כן על, בטומאתו ישראל את לשקע למשול כח עצריי לבל, ההוא השר כח התיש

 הארץ ערות מצרים כן על כי, חסייתת הערלה טומאת אל מצרים שר טומאת הלא כי, ערלתם

 .הארץ כן ,אברים לו יש האדם כאשר כי) קמח רמז ילקוט( ל"ז מאמרם על כמאמרינו תקרא

 . הארץ ערות, הארץ טבור, םיידי רחבת, תבל עפרות ראש א"כד

 

 עם כך, ויםוש אבריו בחינות אין זה כל עם, אחד גוף האדם אברי כל היות עם כאשר כי, והוא

 אל חסיםיימת יש כי ויםוש חלקיה אין זה כל עם, הוא חד דארעא דסדנא אחד גוף הארץ היות

 היא הארץ ותוער הנקראת היא טומאתה חלאת מחמת שפלה היותר הבחינה אך'. כו הראש

 כח להתיש וגם. עמו ותוער ערלות להכרית והיוצ זה כחו להכניע כן ועל. מצרים של שרו בחינת

 אותם והעביר דירתם שינה ,מקומו בחינת לפי אחד כל המושפעים העם מצרים מזל שפע

 . קצהו ועד מצרים גבול מקצה לערים

 

 ובגלל. כמדובר תחתם ישראל את מלהכניע והמזל השר כח להחליש עשתה ידו אלה כל והן

 ההם בימים כי, רבים ימים הגלות אל להקדים שכינה הוצרכה באמת הנאמרים הדברים כל

 עתידים שהיו התורה אותיות כמספר, ושתים עשרים הקדימה שנות מספר היות על נוסף

 שבשנת התבואה שתהיה הקדושה תחת מצרים ומזל שר הכניע למען היה גם, לקבל ישראל

 ידי על מהבאה ולא, שכינה שפע ידי שעל מתבואה, ובניו ליעקב הרעב בשנת והנאכלת השבע
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 ידו על שהוא' כו לאכול לחם לי ונתן באומרו יעקב ששאל) כ כח לעיל( מאמרינו והוא. חיצונים

 .חרן של שר ידי על ולא יתברך

 

 הוא גם כי ,דורש היה לעצמו, וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה אליו באמור כי ,הדברים כלל

 וזכר מעשה ראה כי גם ומה. בו יבחר ודאי כי יבוש לא כי ידע כן ועל. כמדובר הפתרון בכלל

 טובה תהיה אשר היא תבואתו כי והבין', כו אלומים מאלמים אנחנו והנה חלם אשר חלומו

 . לו עומדת זו שעה כי לבו אל ויתן, אוכל לשבור אליו הארץ כל ויבואו ,מתייומתק

 ויתן, בגלות בהיותם השכינה אל מרכבה להיות מצרימה יוסף ילך יצא ה'מ הנה כי ככתוב והוא

 לבל הוא ברוך הקדוש שרצה אם כי זה אין אך, כן אחרי והרעב השבע היה זה למה לבו אל

 לבלתי יתברך הוא ראה כן על. בגלותם יאבדו פן מצרים שר תחת ובניו יעקב כנעויוי ישתעבדו

 יוסף בהשתלשלות ה' ידי על רק, השר ידי על המושפע לחם לאכול ו"רד מנין בהתחיל הביאם

 ממנו אותם ויאכיל עמו אשר םאלוהי בכח אוכל יצבור הוא כי. יתברך אליו מרכבה הוא אשר

 אך, ושמרו בערים אוכל פיו על לשמור אליו ישמעו למען שכוון אמר לפרעה והנה. הרעב בימי

 המושל יוסף עם אשר השכינה השתלשלות ידי על אויב השבע שני אוכל למען היה בלבו אשר

 .הנזכר מהטעם, יתברך ידו על הבא מהאוכל אביו בית כל את האכיל למען, הארץ בכל

 

  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע-ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת-ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל לד
 אמר ',כו איש פרעה ירא אומרו אחרי כן על, דורש הוא לעצמו כי פרעה לב על יעלה ולבל

 אומר והנני ,וחכם נבון איש לבקש אמרתי הלא לומר'. כו פרעה יעשה, והיא, אחרת חלוקה

, בעצמו הוא רק מצרים ארץ על איש לשית ירצה ולא בעצמו הדבר פרעה יעשה ירצה שאם

  – והם עמו פקידים זולתו גם ויפקד צריך

 

 ֹאֶכל ַהָּׁשִנים ַהֹּטבֹות ַהָּבֹאת ָהֵאֶּלה -ָּכל-ְוִיְקְּבצּו ֶאת לה
  :ַּפְרֹעה ֹאֶכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו-ָבר ַּתַחת ַיד-ְוִיְצְּברּו

 ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייןָ ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים  לו
  :ץ ָּבָרָעבִתָּכֵרת ָהָאֶר -ְולֹא

 שלו בקרקע האוכל ינתןהל שהוא ,לארץ קדוןילפ יהיה, יעשה זאת, האוכל םיייתק ולמען

 .בערים אוכל לארץ קדוןילפ
  תכרת ולא-ש רק תיקונם יהיה לא ידם על בהיות כי ,אמר השני הזה בדרך פרעה יבחר ולבל

 יהיה גם אם כי ,כרתית שלא לומר צריך אין וחכם נבון אישה ידי על כי ,כלומר .ברעב הארץ

 הראשונה בעצה רק בחר לא פרעה כן ועל. בעוש שני מהשבע םיישיתק במה טוב רב שפע

 רק, ויצברו ויקבצו לא וגם פקידים שהפקיד כן אחרי נאמר לא כן ועל .וחכם נבון איש לשים

 .כמדובר הראשונה בעצה בחר כי שהוא ,בר יוסף ויצבור ויקבוץ
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  :ֲעָבָדיו-ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָּכלַוִּייַטב ַהָּדָבר  לז
  :ּבֹו אלוהיםֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח -ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל לח

 אל ואמר אתם עץיכמתי עשה, עבדיו יעכבו ולבל, יוסף את למנות לבבו עם היה פרעה והנה

 גם כי יאמרו הלא, וחכם נבון איש כזה הנמצא אליהם אומר אם אמר'. כו כזה הנמצא עבדיו

 בזה כי ,בו אלוהים רוח אשר איש כזה הנמצא אמר כן על, המה וחכמים נבונים מצרים חכמי

 .פרעה חלום פתרו לא למה כן אם הלא כי, מצרים בחכמי כן כי לומר יוכלו לא

 

  :ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו�-זֹאת ֵאין-ָּכל-אֹוְת� ֶאת אלוהיםיֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע -ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל לט
 מפיהם להוציא כח עצרו לא קנאתם ובאש, כמוהו שאין הוא כן כי ראו כי, ענו לא עמדו הם והנה

 חכמתא יהב יתברך הוא כי והוא'. כו אלוהים הודיע אחרי ,ואמר ליוסף פניו הפך אז. מלין

 וחכם נבון אין כי יורה, מצרים חכמי את ולא' כו אלוהים הודיע אחרי כי ודאי כן ועל', כו לחכימין
 .כמוך

 
  :ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ -ִּפי� ִיַּׁשק ָּכל-ֵּביִתי ְוַעל-ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל מ

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-יֹוֵסף ְרֵאה ָנַתִּתי ֹאְת� ַעל ָּכל-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל מא
 ַיד יֹוֵסף -ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל-ַוָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת מב

  :ַצָּוארֹו-ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל-ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי
 לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵר� -ַוַּיְרֵּכב ֹאתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר מג

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֹו ַעל ָּכלְוָנתֹון ֹאת
 יֹוֵסף ֲאִני ַפְרֹעה -ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל מד

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַרְגלֹו ְּבָכל-ָידֹו ְוֶאת-ָיִרים ִאיׁש ֶאת-ּוִבְלָעֶדי� לֹא
 

 . השררה בסידרי היפוך נראה הנה'. וכו ישק פיך ועל ביתי על תהיה אתה

 . עמו מדבר עודנו פרעה ויאמר אומרו וגם

 . בזה ראיה תצדק איך ,נתתי ראה אומרו וגם

 '. וכו הכסא רק למעלה אמר הרי ,פרעה אני יוסף אל אומרו וכן

 .ליוסף ולא לאמר לו היה עמו אל כי ועוד

 

  :ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ -ִּפי� ִיַּׁשק ָּכל-ֵּביִתי ְוַעל-ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל מ
, הארץ על להשתרר שהוא מצרים ארץ על וישיתהו' וכו איש פרעה ירא אמרת אתה יאמר אך

 שר כמאמר ,עבד שאתה שמעך שיצא על אולי כי והוא. ביתי על תהיה כי יותר עושה והנני

 כל ישק פיך על, זה ובראותם ,ביתי על ונותנך מתחיל אני כן על, יחשיבוך לא אולי ,המשקים
. כסאי על מושיבני אתה כאילו ממך לי יהיה זה וגם .אגדל הכסא רקש גדר עד שיהיה ,עמי
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 ,הקודש לשון ידע שלא יגלה בל פרעה שהשביעו) ב לו סוטה( ל"ז במאמרם בעצם זה דבר ויצדק

 .ממך וזהו, הכסא לו נותן יוסף נמצא, קםוח לפי יעבירוהו פן
 

  :ִמְצָרִיםֶאֶרץ -יֹוֵסף ְרֵאה ָנַתִּתי ֹאְת� ַעל ָּכל-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל מא
 אני זה, שררתך יודו ולא ,ביתי על נתתיך בית נאמן כעבד כי העם יאמרו אולי תאמר ושמא

 .מצרים ארץ כל על אותך נתתי ראה אומר
 

 ַיד יֹוֵסף -ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל-ַוָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת מב
  :ַצָּוארֹו-ְרִבד ַהָּזָהב ַעלֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם -ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי

 במצרים עבד שאין מה חורין בגדי אותו וילבש' וכו טבעתו את ויסר כי, הוא הלא, זה היה ובמה

  - אומרו וזהו, מעלה דרך לרכוב ולא ללבוש יכול

 

. לו כעבדים לפניו ברכיהם על יברכו שהכל :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵר� ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָּכל

 מודים לםוכ זה כל ועם לגדולה שם לעלות יכול עבד שאין מה ',וכו אותו ונתון היה הכרוז ובכלל

 .מצרים ארץ כל על אותו נתן כי בעיניו ראה הנה. ועושים
 

 יֹוֵסף ֲאִני ַפְרֹעה -ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל מד
  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַרְגלֹו ְּבָכל-ְוֶאתָידֹו -ָיִרים ִאיׁש ֶאת-ּוִבְלָעֶדי� לֹא

 איני כי ',וכו פרעה אני מעתה, שעשיתי ידי על הנה, יוסף אל פרעה אמר הזה המעשה ואחר

 נקרא פרעה אני אם כי, מצרים מלך פרעה אני לומר מלך ובתואר שררה בתואר עצמי מכנה

 '.וכו ובלעדיך כי תהיה לך השררה אך, העם כאחד בשמי
 

 יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח -ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֵׁשם מה
 ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן ֹאן ְלִאָּׁשה -ָאְסַנת ַּבת-לֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ַעל
 . מקושרים בלתי יראו בכתוב הנאמרים הדברים שלשת

 . מיד הפתרון בהגידו ראוי היה זה שם קריאת וגם. אשה לו תת בהודעת בצע מה וגם

. נאמר הרי ',כו לו אשר המשנה במרכבת כשהרכיבוהו הוא 'כו יוסף ויצא אומרו שאם ועוד

 ויקראו המשנה במרכבת להעבירו הזה הדבר את פרעה עשה בחכמה לא הלא כי יאמר אך
 ומזל הוא עבד הלא ,רולאמ וגדוליה קריה המון יתקוממו אפשר יהיה כי ',כו ונתון אברך לפניו

 . המלכות קוח אינו וגם, מעלה לו מלהיות מעכב במצרים

 והלא. עליהם ישתרר מצרים חרפת והיא, בבור והושם אדונתו על נחשד אתמול יאמרו וגם

. דשוהק לשון על יגלה בל יוסף את השביע השבע כי, ממלך יעבירוהו פן מהעם ירא היה פרעה
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 קרא בכרוזא אותו הוציאו טרם, דברים שני עשה הדבר ולתקן, מזה המלך נשמר כי אמר כן על

  :בחיל

 ממעל אלוה צפונות הלא כי ,המזל תחת זה אין לומר', כו צפנת יוסף שם פרעה ויקרא כי .א

 . ידע הוא

 נותן היה לא היה כן אם כי, אשתו עם רעה לעושה ולא, חשבו לעבד לא אדוניו שגם ראיה וגם

 . אשתו מעשה על בין עבד היותו על בין, בתו את לו

 עשה לא מאשתו ושגם ,העברים מארץ גונב כי נחשב לא לעבד כי הכל לעיני ראיה זה אך

 . העם יתקוממו פחד אין ובזה, מאומה

 היה אלה הכנות שתי ידי ועל' כו אסנת את לו ויתן וגם 'כו יוסף שם פרעה ויקרא אומרו וזהו

 .למעלה האמור יוסף ויצאש מה

 

 ִמְצָרִים -ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶל�-ְויֹוֵסף ֶּבן מו
  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיֲעֹבר ְּבָכל

 . צורך לבלי הוא פה וגם. שניו מספר יאמר צודק היה בבואו למעלה

 . פעמים זה נאמר הרי מצרים ארץ בכל ויעבור אומרו וכן

 , פרעה מלפני צאת בלי מצרים ארץ בכל עבור אפשר היה איך כי ועוד

 '.כו פרעה מלפני ויצא יאמר ולמה
 

 כי מיוסף ראיה ויביא, במעלה יעלהו המזל או והחריצות החכמה כי איש יאמר אל, יאמר אך

 כנראה, מזלו וגם. שיזכירנו המשקים שר על לצוות חריצותו וגם. פרעה סריסי בפתרון התחכם

 פרעה לפני בעמדו היה שנה שלשים בן הלא כי'. כו תמלוך המלוך אחיו לו שאמרו מחלומו
 שר אל לדבר וחריצותו ובחכמתו, טיפין עשר על שנים עשר רק בסוהר להיות לו היה ולא

, מיד צאתו תחת נשתהה האסורים בבית ידם שעל זכירות שתי אמר, חסד עמו יעשה המשקים

 .גבולו היה כאשר ושמנה עשרים בן ולא שנה שלשים בן היותו עד, ימים םישנתי מקץ עד

 

, בהדרגה יהיה ראוי היה כך אם הלא כי, הקימו מזלו או פרעה בחלום חכמתו כי לומר אין וגם

 ,פרעה מלפני ויצא ומיד, פרעה לפני עמד הסוהר מבית כי, למלוך יצא סוריםאה מבית זה אך
 הנזכרת הגדולה בכל מצרים ארץ כל על ויעבור ,פרעה אני כאומרו השם רק לו נשאר שלא

 ביום היה הכל אם כי, לקו קו לעלות זמן עבור בלי, הארץ כל על מלך לבדו הוא כאילו, למעלה

 .לו תהיהי ה'שמ אם כי זה אין כי באופן, שנה שלשיםה תשלום

 

  :ַוַּתַעׂש ָהָאֶרץ ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ִלְקָמִצים מז
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 לצבור האוכל ירבה לא זולתו ידי על ענייןה היה אם כי יוסף שרמז, למעלה שכתבנו מה אמר

 הקמצים שאין ,בלבד לקמצים השבע שני בשבע בטבעה הארץ ותעש אמר וזה. הרעב לשני

 .משביעים

 

 ֹאֶכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים -ָּכל-ַוִּיְקֹּבץ ֶאת מח
  :ָהִעיר ֲאֶׁשר ְסִביֹבֶתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה-ֶּבָעִרים ֹאֶכל ְׂשֵדהֹאֶכל -ַוִּיֶּתן
  .הברכה את ה' והיצ ידו על 'כו ויקבוץ כאשר אך

 

  :ֵאין ִמְסָּפר-ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי-ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי מט
 שערים מאה ההיא בשנה וימצא) יב כו לעיל( הכתוב וכמאמר, מספר אין כי לספור יחדל כי עד

 .באוצר שירבה), ח כח דברים( באסמיך הברכה את ה' יצו ואומר, ה' ויברכהו כך ואחר

 

 ּוְליֹוֵסף יָֻּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב  נ
  :ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן אֹון-ּלֹו ָאְסַנת ַּבת-ֲאֶׁשר ָיְלָדה

 יולד וליוסף ויאמר יקדים ולא', כו ותלד עוד ותהר' כו שמו ויקרא בן ליוסף ויולד לומר לו היה
 '. כו

, רעבון בשני שימש שלא שהוא אמרו) א יא תענית( ל"רזו ,הרעב שנת תבוא בטרם הודיעו וגם

 . התנצלות עליו לתת הכתוב שבא לחשדו לנו היה מהיכן אסור הוא ואם

 ועוד. היה שממנה הסתם מן אחרת שנשא הוגד שלא כיון', כו אסנת לו ילדה אשר אומרו וגם

 יצטרך ולא', כו ותלד ותהר לומר לו היה' כו אסנת את שלקח באומרו שמיד היה טוב טוב כי

  '.כו לו ילדה אשר עתה לומר

 

  :ֵּבית ָאִבי-ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ֶאת אלוהיםַנַּׁשִני -ֵׁשם ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ִּכי-ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת נא
  :ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי אלוהיםִהְפַרִני -ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים ִּכי נב

 

  '.כו הפרני אמר כי וכן', כו נשני אמר כי לומר לו היה

 . אביו בית כל שנשהו מה לטובה יחשיב איך ועוד

 .ורביה מפריה ישולל ענויו בארץ האם עניי בארץ באומרו וגם

 

 שלח יוסף שליח ליעקב?][מדוע לא 
 לאביו יוסף הודיע בלתי נחשב זר כמו הלא כי), ג מה( ויגש בפרשת שכתבנו במה יתכן אך

 שמו כאשר ולא ,המצרי אדוניו בבית בהיותו לא, מאז במצרים חי היה כי פה בעל או בכתב

 .הרעב םיושנתי שבע שני בשבע ולא, שנה עשרה שתים הסוהר בבית שם ויהי, בבור אותו
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 במצרים שכינה להקדים לא אם, שם הורד נםיח על לא כי ,אתו ה' באשר לבו אל נתן כי הוא אך

, המצרי אדוניו בבית ויהי כן על ,יוסף את ה' ויהי כי בראותו כן על. אליה מרכבה הוא שיהיה
 . כמחריש היה הזמנים שאר בכל הזה הדרך ועל '.ה' כו ויהי וזהו ,מאדוניו יפדנו לאביו הודיע ולא

 

 בכתב ירוץ רץ ידי על לאביו ישיחנה דאגתו ,הסוהר בבית עודנו שלפחות נוטה הדעת היה והנה

 טוב לומר מנשה קרא הבכור בן את כן על, נש בר דין לית ,גלות לבלתי חוכ עצר אשר אך, ידו

 הנשני עמי מצרים בגלות הוא אשר םאלוהיה כי ,עמלי כל את האלוהים נשני כי ה'ל להודות

 כרבו להיות לעבד דיו באמור, זה לשכוח כח עצרתי יתברך ידו שעל ,אבי בית כל ואת עמלי

 אביו יגאלנו לבל, עשה םאלוהיוה. אבי לבית מגיד תיייה כן לא שאם, םאלוהי מבית בגלות

 ראה אשר הגלות תקנת כל מתקלקלת תהיוהי, לארצו ישוב עליו ויצו ביתו הון בכל מצרתו

 אלוהים נשני כי וזהו, אליה למרכבה יוסף ואת ,מצרימה שכינתו בהביא יתברך הוא והתקין
 '.כו
 

  :ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי אלוהיםִהְפַרִני -ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים ִּכי נב
 והוא ,עניו בארץ היותו עם כי לרמוז '.כו הפרני כי על רק ינוא אפרים קרא השני שםש ומה

 ולא םאלוהיה מאת היה שהפרה מה כי ה'ל תודה נתן, חוסר לו בייומח ,הטומאה כח מקום

 אלו שמות של הטעמים כי ולהיות '.כו אלוהים הפרני כי וזהו .וןוע בחינת או צונייח כח מאת

 כן על, הכוונה תהיהי זאת כי ידע ללב הרואה דעות שאל אם כי, כך שאמר על כוונתו נודע לא

 במה האמת על אם כי ,מפיו היוצא על הדבר אין כי, הפרני אמר כי' כו נשני אמר כי נאמר לא

 .מפיו יוצא היה שלא גם ,הפרני כי' כו נשני כי ,אמת שהוא

 

  :ַוִּתְכֶליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים נג
 שבע ותכלינה עתה אמר. ברעב אמר וכן ,מצרים בארץ שיהיה אמר גדול בעובש יוסף הנה
 .בעוש היה לא הארצות בכל כי ,מצרים בארץ היה אשר בעוהש שני

 

 ַוְּתִחֶּליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ָלבֹוא ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף  נד
  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם-ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל-ַוְיִהי ָרָעב ְּבָכל

 כי נתפשט כך שאחר אלא, בלבד במצרים שהוא יוסף אמר כאשר הרעב לתיבתח .ותחילנה

 היה זה כל עם, באדמה צמח היה שלא רעב היה שבמצרים גם עדייןו ,הארצות בכל רעב ויהי

 .דבר ידעו לא כי ארצות בשאר עשו שלא מה, השבע משנות שמרו מאשר ,לחם עדיין

 עדיין כי ללחם פרעה אל העם ויצעק .פרוסתם שכלתה ,מצרים ארץ כל גם ותרעב מעט ועוד

, יוסף שאצר בר אוצרות בכל משתרר איני מצרים לכל פרעה ויאמר. מארץ דשא לבהמות היה

 .ביוקר או בזול במחיר או חנם לתת ירצה אם .תעשו לכם יאמר אשר כל ,יוסף אל לכו
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 ַּפְרֹעה ַלָּלֶחם -ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל-ַוִּתְרַעב ָּכל נה
  :יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו-יֹוֵסף ֲאֶׁשר-ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל-ַּפְרֹעה ְלָכלַוּיֹאֶמר 

 ְּפֵני ָהָאֶרץ -ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָּכל נו
 :ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַוִּיְׁשֹּבר ְלִמְצַרִים ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ָּכל-ַוִּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת

 פני שעל מה גם אם כי בלבד לחם לא, למצרים חוץ גם הארץ פני כל על היה והרעב כך ואחר

 ולא למצרים וישבור' כו יוסף ויפתח אז. לגמרי יבשו הארץ פני כל כי לבהמה חציר הוא הארץ

 היה שלא וןובע במזונם מארה תהיהי כי מצרים בארץ הרעב ותחזק ואז. ארצות שאר לבני

 .ארצות לשאר משביר

 

  :ָהָאֶרץ-ָחַזק ָהָרָעב ְּבָכל-יֹוֵסף ִּכי-ִמְצַרְיָמה ִלְׁשֹּבר ֶאלָהָאֶרץ ָּבאּו -ְוָכל נז
 חזק היה כי ומאז. לקחת אולב רשות נתן כי יוסף אל לשבור מצרימה באו הארץ וכל כן על

 .הארץ כל את השבירו בסבות, הנזכר כחוזק במצרים ולא הארץ בכל היה הרעב

 

  מב פרק
 

  :ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה ִּתְתָראּו-ֶיׁשַוַּיְרא ַיֲעֹקב ִּכי  א
  : ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות-ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ְרדּו-ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֶיׁש ב
  :ִמִּמְצָרִיםיֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר ָּבר -ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי ג
  :ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון-ֶאָחיו ִּכי ָאַמר ֶּפן-ָׁשַלח ַיֲעֹקב ֶאת-ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף לֹא-ְוֶאת ד
  :ָהָיה ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ַוָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹּבר ְּבתֹו� ַהָּבִאים ִּכי ה
 

 ויאמר בארץ רעב יש כי וירא לומר לו היה, רעבון בעת שבעים יתראוש מיצר שהיה הכוונה אם
  '.כו לבניו

 . האמת כפי רעבים המה אם שבעים להראות אפשר אי כי, לחם להם שהיה נראה כן שאם .ב

 . שנית פעם ויאמר נאמר ולמה מדבר עודנו כי .ג

 . שמעתי אומר כך ואחר שבר יש כי וירא אמר להיתח כי .ד

 . ימותו לא יחיו שאם ידע לא מי כי, נמות ולא אומרו. ה

 ולמה, הם עשרה כי ידוע, שלח לא בנימין אתש אומרו אחר כי ',כו יוסף אחי וירדו אומרו. ו

 . עשרה נאמר

 . ללמד בא מה הבאים בתוך אומרו. ז

 .מיותר הוא כנען בארץ הרעב היה כי אומרו. ח

 

  דברים: שני נקדים העניין אל לבוא אמנם
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 שם הנמצאים צוניםיח כחות בפני להראות לאדם אין ריתחא בעידן כי הזוהר ספרמ הנודע .א

 . ספק בלי

 באומרו רמז שזה מצרים גלות ענייןמ יעקב ידע כי) ב צא רבה בראשית( ל"רז למדונו כי .ב

 .ו"רד מנין שהוא שמה רדו
 

  :ָלָּמה ִּתְתָראּוֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו -ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ִּכי ֶיׁש א
 ממנו יבצר לא, שנה ב"הכ כל נבואה מיעקב נסתלקה כי גם הנה כי וירא אמר ונבוא אל העניין.

 .חלום בדרך או. בעצם רואה ואינו כרואה נבואית ראיה קצת

 אומר אם אמר כן על, ממצרים לשבור לבניו לשלח וצריך במצרים שבר יש כי יעקב וירא ובזה

 דבר יאמר טרם ?עשה מה כן על. ביוסף כאשר בו יקנאו הלא ,בנימין וישאר ,מצרימה רדו להם

 שתתראו צרה באה למה לי אוי כלומר תתראו למה ואמר, צרתם על כמצטער הקדמה הקדים

 .בכם יאחזו פן מקטרגים במקום להתראות תצטרכו כי

 

  : ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות-ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ְרדּוֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים -ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֶיׁש ב
 מאמר כך אחר עשה, לומר שרוצה מה אל הקדמה צערם עליו קשה כי שהורה מה אומרו ואחר

 הוא שיש שהשבר שמעתי הנה לומר', כו שבר יש כי שמעתי הנה עניין:ה כמפורש ויאמר, שני

 שמה תתראו כי עליכם לי וצר, בכם יאחזו מתי מקוים המקום חותושכ, הגלות מקום במצרים

 על בניו את חושד היה הנה כי, ראיתי אמר ולא שמעתי ואמר. לשעבדכם המקוים חותוכ בפני

 ובזה. יהודה אריה על אכלתהו רעה חיה שאמרו) קמג רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו יוסף דבר

 שמעתי הנה אמר כן על, ביוסף מעשיהם אתנבא גם פן יצטערו, בנבואה שראיתי אומר אם אמר

 הלא כי, הוא טוב טוב כי אני מתנחם, תתראו כי צער שיש זה כל עם, ואמר. ראיתי אמר ולא

 היות עם ,שמה רדו אומרו וזהו. בכאן ממות שם צער הוא וטוב, מות של עליכם למצרים כח אין

 .ברעב פה נמות ולא שם ונחיה ,גלות מקום

 

  :יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים-ֲאֵחיַוֵּיְרדּו  ג
 כי אמר לזה. והלכו לשוב יניחם ולא בגלות שמה ישתעבדו פן חשו לא איך כן אם תאמר ושמא

  :דברים שלשה פניהם מגמת שמו

 מזה) וישב תנחומא( ל"רז שאמרו כמו ,והומהאח נסעו מאשר שבו כי ,יוסף אחי היותם .א

 יאמר וזה), ו צא שם( ל"רזמ כנודע נפשם עליו ולמסור הוהאחו לקשר עתה וחזרו ,ה"ז ממנין

 . ניזוקין אינן מצווה בדרך והולכים, לבקשו שהוא יוסף אחי וירדו

 . עמהם שכינה כי עשרה היותם. ב

 וזהו, ממצרים שהוא גם חשו לא ובזה, רבה מצווה שהיא אביהם בית כל להחיות בר לשבור .ג

 .ממצרים בר לשבור' כו וירדו
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  :ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון-ֶאָחיו ִּכי ָאַמר ֶּפן-ָׁשַלח ַיֲעֹקב ֶאת-ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף לֹא-ְוֶאת ד
 מצטער היה כי הראותו אחר כי אמר, כהם משלחו שאינו בנימין מקנאת יעקב שחש מה ועל

 פן אמר כי הוא הנה ,בנימין את משלח שאינו מה כי, עליהם הצטערו הוראת להם די, עליהם
 לפגוע קל בבניה לפגוע הדין דתימ שהתחילה וכיון, מאמו נשאר לבדו הוא כי אסון יקראנו

 כי ,תשובה להם שאין טענה והיא '.וכו יקראנו פן אמר כי' וכו בנימן ואת וזהו, כנודע בשאר

 .שהומת לאביהם אומרם הפך הוא חי יאמרו איכה

 

  :ָהָיה ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ִלְׁשֹּבר ְּבתֹו� ַהָּבִאים ִּכיַוָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ה
 וגם, מעליהם יותר בנימין על אביהם שחס מה על הקפדה בלתי שלם לבבם היה כי ולרמוז

 בני ולא ,ישראל בני ויבאו אמר. יתבאר כאשר לבקשו ומכוונים יוסף אחי שהם שרמז במה

 .הם שבניו שידוע מיותר הוא כן לא שאם, כאמור לבם יושר על לרמז, יעקב

 

 . העין מפני העם בין נפרדים) שם( ל"רז שאמרו כמו הבאים בתוך שבאו ואמר

 היה כי אמר לזה, חברתם יורגש ולא בתוכם עשרה שיתפרדו עם כך כל היו היכן תאמר ושמא
 .בתוכם ובאו כנען ארץ יושבי כל גם באים היו כן ועל כנען בארץ הרעב

 

 ַעם ָהָאֶרץ -ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל-ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ו
  :לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה-ַוָּיֹבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

 להתראות והוצרכו' וכו המשביר הוא ויוסף אמר כן על, לו וישתחוו יוסף לפני יחד נמצאו ואיך

 '.כו לו וישתחוו' כו ויבאו כן ועל ממנו לשבור לפניו
 

 [התנהגות יוסף כלפי אחיו]
 הלא כי, לאחיו יוסף עשה אשר אל כלל דרך לב נשית הכתובים ביאור אל נבוא טרם והנה

 אתם דבר מעשהו לתיתח הלא כי. למו עשה כמוהו צדיק איש יד על יעשו לא אשר מעשים
  .קשות

 דברים קול כי ידעו לא הם כי, מות שערי עד והגיעם ,אתם מרגלים אליהם ויאמר מעט ועוד

 אחת כי ,הארץ את למרגלים כמשפט להשמידם אומר היה דעתו וכל לבבו שבכל אם כי, היה

 . להמית דתם

 ובהוציאו .ימים שלשת במשמר אסרם כי הבורה אותם וישליך רעה מפחד טהרויה לא ועדיין

 .אמתחתו בפי איש כסף השיב ויפלטם ה' עזרם כי ובחשבם. שמעון את מאתם ויקח אותם
 מריקים בהיותם גם ומה כגנבים יהרגו פן מיראתם לבם ויצא ,הרחיקו לא העיר את יצאו ומאז

 ויהי. עליהם נפלו מות ואימות ואביהם המה פחד פחדו שם כי. כספיהם צרורות והנה שקיהם

 ותהפך, אביהם אל שמעון ואת אותו משיבים והיו ,בנימין את הביאו כי, ה' שמחם חשבו כי

 תהיהי גזרתם פי על גם כי ,בנימין באמתחת הגביע וימצא שמחה כל וערבה לאבל שמחתם
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 ומת מעבדיך אתו ימצא אשר) ט מד לקמן( כמאמרם, לעבדים אחיו כל ואת בנימין את להמית
 כמה זה תרעלה ןיי להשקותם כמוהו צדיק איש ככה על ראה ומה .לעבדים נהיה אנחנו וגם

 .תטור ולא תקום לא לאו על מעבור לו וחלילה ?פעמים

 

 יתעתדו עליהם אשר, אחיו אריוצו על תלוי עונות חמשה קולר והנה, ראה, רחמן כאב הנה אמנם

  :המה הלא גיהינום צרות לגלי

 המלוך כאומרם, ריבות דברי אם כי לשלום דברו יכלו ולא זועפות פנים לו והראו שנאוהו אשר .א

 '. וכו תמשול משול אם עלינו תמלוך

 הכלבים את עליו שהשיסו) יד פד שם( ל"רז שאמרו להמיתו אותו ויתנכלו אליהם בבואו. ב

 . יאכלוהו

 . הבורה אותו השליכם. ג

 . צדיק בכסף מכרם .ד

 . היא בנך הכתונת נא הכר אליו באומרם אביהם ישראל אל תרעלה כוס השקותם .ה

 

 לםוכ יחד כי גם ומה, מולדתו באבדן וראה יוכל איככה כי ,למו דאג אותם מאהבתו כן ועל

 חמשת לידי להביאם מאד טוב והנה ראה כן על. טוב לא ידו על לצדיק וענוש ,ידו על נתגלגלו

 טובה כי גיהינום. עונש בהם לנכות, הנאמרים עונות דברי מיני חמשת אל מקבילים צער מיני

 הגדולים הנפש צרות למו וימיר יחליף כי, להם ינתן אשר ומתן מוהר מכל להם היא גדולה

 החלומות את זכר לולא ידו על עשותילה ,לו נחשב זר כמו היה זאת גם ואף. החומר בצרות

. יאשם לא כי למו אלה לעשות לבו אל מצא כן על .תחתיו יכנעהל עתידים שהיו ,להם חלם אשר

 על כי ,אתם מרגלים אליהם ויאמר ,להם חלם אשר החלומות את ויזכור הכתוב מאמר וזה

 .אתם מרגלים לאמר לבו אל ערב החלומות את שזכר מה
 

  .קשות אתם דבר ,ורוגז בקושי לו שדברו מה לעומת כי ענייןוה
 ידי על לנסות והחלו, ידם תחת יעבור ואל יהרג דרך מחפשים להמיתו אותו התנכלו אשר ועל

 ועל .אתם מרגלים להם אמר, העיר תלכד הדרך איזה ודורש החוקר המרגל כדרך צאנם כלבי
 כי אמר דאת כמה בור הנקרא הסוהר בבית אסרם ,הבורה אותו השליכם והיא השלישית

 . בבור אותי שמו

 ויאסור שמעון את מאתם ויקח יותר עליו הכביד ,הבור אל השליכו אשר היה ששמעון ועל
 . לעיניהם אותו

 מארץ גונבתי גונב כי אמר דאת כמה בכסף וימכרוהו יוסף את גנבו אשר הרביעית ועל

 קבלם שכנגד ,המושב הכסף ידי על כגנבים יתפסו בחושבם גניבה בצער הביאם, העברים

 . כסף ידי על בזה ציערם בשבילו כסף
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 .הגביע ידי על ציערם, 'וכו הכתנת אליו באמור אביהם את השקו אשר הקצף גביע ולעומת
 .יוסף עם אותם הקורות כל אל כלל דרך הוא זה הנה

 

  :להעיר הראויות הערות קצת אל לב נשים והתכתם הכתובים ביאור אל ולבוא

 כי יאמר ומהראוי, למעלה נאמר הלא, השליט הוא כי ידע לא מי השליט הוא ויוסף אומרו. א

 . בלבד המשביר הוא היה

 . פעמים זה הוא אומרו. ב

. הם שחידשו יגיד מה להשתחוות בר לשבור הבא כל דרך אם', וכו יוסף אחי ויבאו אומרו. ג

  ,באתם מאין שאל למה. ד
 . אתם מאין שאל לא קשות ידבר טרם ולמה

  .אוכל לשבר השיבו והם באו מאין שאל הוא כי, שאל מאשר יותר השיבו למה. ה
 . למעלה שנאמר אחר' וכו יוסף ויכר ואמר חזר למה. ו

  .אתם מרגלים אליהם אומרו מזה נמשך איך החלומות את יוסף ויזכור אומרו. ז
  '.וכו הארץ ערות את לראות אתם מרגלים הזה הכפל הוא מה. ח

 אפשר והלא ,אוכל לשבור באו ועבדיך באמרם תביעתו דוחים איך ,אדוני לא אליו אומרם. ט

 . הם שמתאנים

 אין כי נאמר אם כי, בזה תוכחתו על ישיבו ומה, אחד איש בני כולם כי להגיד הכריחם מי. י

 . עושים הם אביהם שיוןישבר בייחו לא כי, יתכן לא, כזה באומנות בניו כל מניח אב

 והם ,באתם הארץ ערות את לראות שנית, אתם מרגלים אחד דברים שני אומר הוא כי .יא

 ערות את לראות רק הזכיר ולא והוכיחם חזר והוא ,אתם מרגלים אומרו על רק השיבו לא
 '. וכו הארץ

 אלא למעלה מאמרם הוא זה כי ',וכו עבדיך עשר שנים באמרם כן אחרי הועילו מה. יב

 נעשה מה להזכיר למו בצע ומה, תביעתו על ישיבו בקודם ולא בזה ולא, מעט יותר שמאריכין

 . ישנו אם או איננו אם האחדמ

 אשר הוא כי נפקותא תצא אליו זה ממאמרם איך ',וכו אליכם דברתי אשר הוא באומרו. יג

  '.וכו ערות כי כראשונה אמר ולא אתם מרגלים אומרו וגם', וכו דבר

 . אין אם הם מרגלים אם ומחוה מגיד הקטן הבאת איך ',וכו תבחנו בזאת אומרו. יד

, הם מרגלים כי יודע אחד משלחים היותם בלתי על איך ',וכו אחד מכם שלחו באומרו. טו

 . אחריו בשולחם וההפך

 הבחינה חסיי למה ,דבריכם ויבחנו אומר כך ואחר תבחנו אמר להימתח כי הלשון שינוי וגם

 . דבריהם אל כך ואחר עצמם אל האחת

 הוא כה עד שעשה מה כי יורה בזה הלא כי ,ירא אני האלוהים את וחיו עשו זאת באומרו. טז

. יז. עצמו את מאשים ובזה האחד זולת לםוכ את משלח עתה כן על כי, םאלוהי יראת מבלי
 . הם כנים כי יודע אחיהם את בהביאם איך
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  .תבחנו בזאת או דבריכם ויבחנו להיבתח כאשר אמר ולא ,דבריכם ויאמנו באומרו. יח
 אבל כלומר, הזולת שלילת תורה אבל מלת כי ,אחינו על אנחנו אשמים אבל באומרם. יט

 . כזו בשלילה כיוצא או, זולתנו ולא האשמים אנחנו

 שמיעתם והעדר חנינתו ראיות אל הדבר תולים למה', וכו נפשו צרת ראינו אשר אומרם. כ

 . המכירה במעשה ולא

 שהיו ודווהת לא מרגלים תביעת דבר על מות בסכנת הסוהר בבית אסורים עודם למה. כא

 . ספק בלי הוא ונהפוך, פוטרם אחרי אם כי אשמים

 . חטאתם דווהתו הם גם הלא לחדש בא מה ',כו אמרתי הלא ראובן בתשובת .כב

 . לזולת לאמר בהם אחד ולא פעמים זה לאמר אומרו. כג

 לםוכ את ופטר וחיו עשו זאת אמר הרי, נדרש היה במה ,נדרש הנה דמו וגם באומרם. כד

 . הקטן בהבאת

 .נדרש שעתה לומר ככה על ראו ומה
 

 הן כי, הכירוהו שלא הוא התימא מן הלא יוסף כאחי חכמים אנשים כי ,ספק אין הנה אמנם

 בראותם איך יפלא עדיין אך, זקן חתימת בלי הניחוהו הם כי) א פח יבמות( ל"רז שצדקו אמת

 כי לאמר לבם אל נתנו לא ,תבואה עסקי על הארץ על שליט איש אל להשתחוות אולב שנזקקו

 שעל שמורה, לאלומתי ותשתחוין' וכו אלומים מאלמים אנחנו והנה :יוסף חלם אשר החלום בא

 להם שאל שאול כי בראותם גם ומה. החלומות בעל הוא זה ואולי להשתחוות אונב תבואה דבר

 . אביהם משלום מצרי לאיש לו מה כי, הזקן אביהם והשלום ולמולדתם

 אותו מכרנו לעבד הנה בלבם אמרו המה כי, והוא, לדבר טעם לתת הכתוב בא כי אומר כן על

 כנודע, מצרים מזל כמשפט לגדולה לעלות ראש ירים לא איש עבד אשר מקום למצרים

. עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר פסוק על מאמרנו והוא ,לברכה כרונםיז מרבותינו

 . יחיד בשביל השמים ומערכות שר יתברך הוא ישדד נחשב זר כמו והלא

 

  :דברים שני ראו לו שהשתחוו אחיו כי לומר, השליט הוא ויוסף הכתוב מאמר וזה

 לתת הכתוב מאמר וזה ,השליט הוא שיהיה לב על יעלה לא הוא נמכר לעבד אשר יוסף כי .א

 . הדבר סבלם אל טעם

 . יוסף יהיה בעיניהם זר כמו הלא השליט הוא עבד היה אשר יוסף כי .ב

 תמלוך המלוך כאומרם השררה משל כפתרונו הוא השבלים חלום או ימנע לא אמרו המה כי

 שאם, זה ולא זה לא יתכן ולא, אליה ונצטרך מתבואתנו תבואתו שתיטב כמשמעו הוא או', וכו

 על רק מחלומו הבינו לא והם להוכ הארץ על שליט הוא הנה ,הממשלה על מדבר שהוא נאמר

 ועל עליו הוא כן גם התבואה על כמשמעו הוא ואם .עלינו תמלוך המלוך באומרם לבד אחיו

 יהיה איך כן ואם. כלל דרך הארץ עם לכל המשביר הוא אך' כו מאלמים אנחנו כאומרו אחיו

 .הוא יוסף אולי חשו ולא לו וישתחוו יוסף אחי ויבואוש נמשך כן ידי ועל. הפרטי פתרון הכולל

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 524       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

 יעקב להם שאמר ויםומשתח כוכבים עשר ואחד שהוא ,השני החלום על גם כי רמז יתכן ועוד

 השליט הוא יוסףל הוא הזה הדבר אולי חשו לא, ארצה לך להשתחוות' וכו אונב הבא אביהם

 על, והירח השמש שהוא ,להשתחוות ואמו אביהם ולא כלומר ,יוסף אחי ויבואו הלא כי, הזה

 כן על, והירח השמש ולא האחים שהם למה :כלומר יוסף אחי ויבואו וזהו. לבם אל נתנו לא כן

 .הוא יוסף אולי חשו ולא לו וישתחוו

 

 ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות -ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ז
  :ֹאֶכל-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם ַוּיֹאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר

 לבל אליהם ויתנכר כן על, הם גם יכירוהו פן חשש אך, אותם בראותו מיד הכירם הוא הנה

 מארץ יאמרו אם כי באו מאין לשאול רצה ההכרה לגמור עדיין אך. הוא יוסף כי לבם אל יתנו

 לגמור כדי באתם מאין מיד להם אשאל אם בלבו ואמר. המה הן כי בעצם לו יתאמת כנען

 ומתוך ,קשות אתם לדבר התחיל כן על, אליהם הוא קרוב שמא לב יתנו כן ידי על אולי ההכרה

 ,באתם מאין שאל המה וחטאים רעים אם דעת למען כי ראהיי למען ,באתם מאין רולאמ כך
 השאלה יתהיה כן על כי בחשבם כן על. קורבה מחמת ולא, המה רעים ממקום אולי כלומר

 לא שאם. אוכל לשבור רק רעה כוונה לשלול ,אוכל לשבור כנען מארץ אמרו ,ברעתם לבדוק

 אז כנען מארץ שאמרו תשובתם ובראותו .אוכל לשבור באומרם שאלום ללא נדרשים היו כן

   – אמר כן על בעצם הכרתו נגמרה
  :ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהִּכֻרהּו-ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ח
 ַוִּיְזֹּכר יֹוֵסף ֵאת ַהֲח�מֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם  ט

 :ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת
  :ֹאֶכל-ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאֹדִני ַוֲעָבֶדי� ָּבאּו ִלְׁשָּבר י

  :ָהיּו ֲעָבֶדי� ְמַרְּגִלים-ֶאָחד ָנְחנּו ֵּכִנים ֲאַנְחנּו לֹא-ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש יא
 

 מהייונתק אלומתו שקמה האלומים חלום םיינתק כאשר כי יוסף רוח על יעלה אפשר היה הנה

 היה כאשר', כו וירח השמש והוא השני החלום םיייתק כן, לאלומתו וישתחוו כן ידי ועל תבואתו

 שישפילו יתגלגל דברים עלילות ידי על פן לחוש לו והיה, אבינו עבדך לו אמרו פעמים כמה כי

 זכר לא כי לומר 'כו להם חלם אשר החלומות את יוסף ויזכור אמר כן על, לפניו אביהם מעלת

, אחיו בחינת אם כי לבו אל נתן לא זכר שלא ידי ועל, לאביו שחלם מה ולא ,להם שחלם מה רק

 על שם היה שאם, אליו הוא גם אביהם הכנעת שנתגלגל ,אתם מרגלים אליהם ויאמר כן על

 . עושה היה לא אביו עניין לב
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 אפשר שאי כשם לו שאמר) י"רש ןייע( ל"רז שאמרו אונב הבא באומרו אביו במאמר היה ויתכן

 והירח השמש ענייןש יוסף חשב אפשר זה דרך ועל. בשאר אפשר אי כן ,מתה שכבר באמך

 .םייק באחיו ואשר שבחלום בטלים דברים היו

 

, הדעות רבו מקרא של פשוטו לפי ,ותשובותיהם דבריו בעלילת ואחיו יוסף ויכוח בכוונת והנה

 פשטי על אגדה מדרשי רגל לכף מנוח לבקש היבשה לחתור מאד טוב הנה כי ואחשבה

 . הכתובים

, שהיה ממעשה בספר כתיב לא אשר כמספרים) ו צא רבה בראשית( במדרש ל"רז הנה כי והוא

 אחד כל בעיר שערים פתחי בעשרה נכנסו הבאים בתוך במצרים יעקב בני כנסיבה כי אמרו הם

 כל של פתקא ובכל העיר שערי באי מכל העיר משוערי פתקין והובאו, העין מפני אחד בפתח

 עצמו הוא ובו אחד רק ,התבואה אוצרות כל לסגור ויצו, בו מאחיו אחד שם מצא ושער שער

 מהם בא לא ימים שלשת ובעוד, לפניו מצא עת מהם יבצר לא למען ,הארץ עם לכל משביר

 מרגליםש רואה אני ואמר בגביע הנקיש, זונות של בשוק וימצאום לבקשם שלח אז. אחד גם
 טיבכם מה זונות של בשוק להם אמר. אחד בשער תכנסו אל אבינו ונויצ כך לו אמרו, אתם

 ,שכם של גדול כרך החריבו מכם ששנים בגביע רואה אני להם אמר. לנו אבדה אבידה לו אמרו

, הם היכן והשנים 'כו עשר שנים ואמרו נזדעזעו מיד. אחד לערבי אחיכם מכרתם כך ואחר

 '.כו אחיכם הביאו להם אמר .היום אבינו את והקטן, מת איננו האחד לו אמרו

 

 נתובכו שאחשוב מה לפי כי אמת והן. בספר כתוב דבר אין השאלות שתי על זה ויכוח מכל והנה

 . במקרא חמשה - נחנו כי היא הלא, דבריהם נמצאו רהוהמס

 . נחנו אחד איש בני לנווכ .א

 ). יג שמות( עלינו תלינו כי מה ונחנו .ב

 ). שם(ה'  על כי תלונותיכם עלינו לא מה ונחנו .ג

 ). לב במדבר( חלוצים נעבור נחנו. ד

 ). ג איכה' (כו ומרינו פשענו נחנו. ה

 עלינו תלינו כי מה נחנו כן ועל ,נחנו אחד איש בני אמרו כי, ויכוחם טענות כל נסדרו בה כי והוא

 מפני כך שצוונו אבינו על אם כי עלינו פתחים בעשרה בואנו תלונות אין, מרגלים שאנו לומר

 ללכת ה'ל חטאתם למה, מרגלים תםייה שלא אלינו הנוגע זה שנודה גם יוסף והשיב. העין

 על עלינו לא הלא כי, מרגלים עלינו מהיותכם עיקר שעשה, מה ונחנו וזהו. זונות של בשוק

 . זונות של בשוק ללכת ה'ל שחטאתם ה' על אם כי, עליכם לנו שיש תלונותיכם היא אלינו שתצרו

) ז צא רבה בראשית( ל"ז שאמרו וכמו .אחינו את לבקש חלוצים נעבור נחנו ואמרו השיבו אז

 כן ועל, אחד לערבי שנמכר כדברך בו פשענו נחנו כי והטעם, לאתקטלא אי למקטל אי שאמרו

 בספר כתוב לא אשר אך, רהומהמס סעד להם מצאנו הנה. מראה יפה היה כי ,זה לשוק באנו

 ולאין מאין כן לא שאם אפשר ,העיר שערי בעשר נכנסו כי לומר שהכריחם מה כי אמת והן. הוא
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 נראים זונות של בשוק שמצאום לומר אך, אתם מרגלים להם לומר פה ופתחון תואנה מצא

 .כמתנבאים

 

 תיבות כל נתיך אלה הקדמותם שתי פי ועל. בספר כתוב נמצא זאת גם אף כי ,אומר כן על

 שביי למען ענייןה בהמשך מאמרם ממרכז שנצא עם, הספקות כל ויותרו נכון על המקראות

  ל:"רז הקדמות שתי פי על ואומרה. תרתי מיהא נינקוט המקרא

 , שערים בעשרה שנכנסו האחד

 . ימים שלשה זונות של לשוק שהלכו והשני

 אחת בפעם הארץ את לרגל כן על כי אתם מרגלים האחד על, אליהם יוסף דברי אלה הם כי

 של שוק הוא הארץ ערות את הלא כי אתם כשרים לא כי והראיה. אחד בשער אחד כל נכנס

 .הא עביד הא דעביד ומאן, לראות באתם והווער מהיז מקום שם כי זונות

 

  :ֹאֶכל-ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאֹדִני ַוֲעָבֶדי� ָּבאּו ִלְׁשָּבר י
 צריך אין לומר ,אוכל לשבור באו ועבדיך אדוני לא ואמרו השיבו מיניה דסליק מאי על והם

, אוכל לשבור רעב מזי באו ועבדיך הלא כי, אדוני לא ולומר לדחות אם כי עמוקות ראיות לזה

 לא וזהו. מהיבז ליטמא המשגל ותותא ותולהתא לבו ישוטט לא איה ללחם הוא נודד ואשר
 אוכל לשבור רעב בטרדת באו ועבדיך הלא כי באנו הארץ ערות לראות ונהובכ לא כי אדוני

 .מהיז טומאת חמדת אל פנינו לבך על יעלה ולא, נפש להשיב

 

  :ָהיּו ֲעָבֶדי� ְמַרְּגִלים-ֶאָחד ָנְחנּו ֵּכִנים ֲאַנְחנּו לֹא-ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש יא
 בתוך אולב בשערים נתחלקנו העין ומפני נחנו איש בני כלנו הנה, אנחנו מרגלים כי האחת ועל

 נוייה לא אנחנו כנים ומעתה, האחד חסרון אל לרמוז נחנוא אמרו ולא ף"האל וחיסרו. הבאים

 .מרגלים

 

  :ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹא ִּכי יב
 התנצלותכם מקבל תיייה זונות של בשוק שנמצאתם לא אם לומר 'כו ערות כי לא ויאמר ויען

 הארץ ערותש במה זו טענתכם יד שבר רואה אני אך, העין מפני רבים בשערים שנכנסתם על
 מספקת טענה אינה אוכל לשבור באו עבדיך כי זה על להשיב אמרתם אשר כי .לראות באתם

 לא אומרו וזהו. זה על ראיה אקח לראות באתם הארץ ערות מאשר כי, ההוא הערעור לבטל

 ,לראות באתם הארץ ערות הלא כי אתם מרגלים שלא כדבריכם לא לומר' כו הארץ ערות כי
 כי ראיה ומזה בזונות מהביט שמרתם לא ועיניכם הזולת מעיני עצמכם שמרתם היתכן כי

 .אתם מרגלים
 

 ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען -ַוּיֹאְמרּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲעָבֶדי� ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש יג
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   :ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּוָאִבינּו ַהּיֹום -ְוִהֵּנה ַהָּקֹטן ֶאת
 מבקשים אנו ואותו כלומר איננו והאחד' כו אחים עבדיך עשר שנים ואמרו השיבו זאת על כן על

 .משולח נער את לבקש כדרך זונות של בשוק

 
  :ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר ְמַרְּגִלים ַאֶּתם יד

 אל לב בשום והוא .אתם מרגלים לאמר אליכם דברתי אשר הוא אמר איננו והאחד כשומעו

 אמר ונחת חיבה שהוא אמירה בלשון כך ואחר, קושי של דבור שהוא קשות אתם וידבר אומרו

 כי שאמרתם עתה, לומר ,איננו האחד בשמעו כיוון וזה. ויאמר באומרו אתם מרגלים להם

, קשות דברתי אתם מרגלים לכם אמור שקודם מה תבינו עתה, לבקשו ובאתם אחד אבדתם

 הוא אך. קצף ובשצף בנחת היה אתם מרגלים הרע הדבר בהזכיר כך ואחר, דבר לא על נראה

 כי עתה שאמרתם מה שהוא .פה בואכם קודם שעשיתם מה ועל ,מעשיכם ממני נעלמו לא כי

 אני בגביעי להם אמר שבפירוש) שם( ל"רזל גם ומה, לו זאת תהיהי מידכם כי ,אח אבדתם

 כי מרגלים עתה היותכם ענייןמ אמתי ויותר רע יותר זה כי, אחד לערבי אותו מכרתם כי רואה

 כי תבינו איננו והאחד שאמרתם בזה לומר 'כו אליכם דברתי אשר הוא אומרו וזהו. ספק זה

 ונחת אמירה בלשון כך אחר לאמר כדי ,בוריד לשון שהוא קשות אליכם דברתי אשר הוא

 מה ברוגז יאמרהל ראוי היה מרגלים היותכם בהזכיר כי, הראוי הוא נהפוך כי ,אתם מרגלים

 לאחד להיתח עשיתם מאשר בקרבי שהיה מה על רגזתי להיתח כי הוא אך, מקודם כן שאין

 הזה החשד הוא קל כי, כך כל ברוגז דברתי לא מרגלים עתה היותכם ענייןב כך ואחר, שאיננו

 .הדבר היה שאמת ,אחיכם ענייןמ

 

 אשר הוא כי תביעתי אל חוזר הנני, הוא בעולם שאבוד ,איננו והאחד שאמרתם עתה ,יאמר או
 חודייב זונות של בשוק אותו מבקשים תםייה לא היה כשר אם הלא כי .אתם מרגלים דברתי

 .כמוכם כמוהו כי עליכם ללמוד ראיה אקח וממנו

 

  :ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵהָּנה-ֵּתְצאּו ִמֶּזה ִּכי ִאם-ִאםְּבזֹאת ִּתָּבֵחנּו ֵחי ַפְרֹעה  טו
 אתם אך לעשות ראוי וכן, למרגלים הנחשדים את רעים ביסורין להכות המלכים דרך והנה 

 לי יגיד קלים סוריןיי קצף בשצף הוא כי ,הקטון אחיכם בבא תבחנו בזאת אך, מלהודות קשים

 אתם מרגלים או כנים אם כשרותכם הבחנת כי באופן, שאיננו לאחד עשיתם ומה מעשיכם מה

 אשכילה ממעשיכם הגדתו פי ועל, םסורייי לסבול הוא ורך נער כי, הקטון אחיכם בבא תלויה

 .אתם כנים אם

 

 ֲאִחיֶכם -ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ְוִיַּקח ֶאת טז
  :ֵחי ַפְרֹעה ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם .לֹא-ְוִאםְוַאֶּתם ֵהָאְסרּו ְוִיָּבֲחנּו ִּדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם 
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 ידי על הנה הקטון אחיכם בא עד מכם אחד אפילו מזה תצאו אם פרעה חי היה מהראוי והנה

 עצמכם תבחנו ובזאת, רעתכם יגלה שלא שקריות עצות בדרך עצהויתי פן, מזולתכם שליח

 אחד מכם שלחו אם כי לכםוכ את אעכב שלא לכם מוותר הנני אך. מעשיכם יגיד הוא כי בעצם
 כולכם בהיות כמו בעצם כך כל יהיה לא אותו יעץיל יוכל האחד שאותו וגם ,אחיכם את ויקח

 הדברים מתוך אבחין שלא חזקה כך כל תהיה לא כי, אחד לעצת לכםוכ עצת דומה איננו כי, עמו

 הולך היה לא אם כאשר בעצם עצמכם תבחנו שלא וגם. המה שקר מועצות או םייאמת אם

 ומפיכם מפיו יצאו אשר הדברים פי על כי אתכם האמת דבריכם ויבחנו לפחות הנה, מכם איש

 יבחנו, שכלית וחקירה והשערה האומד ידי על .בפנימיותכם כלומר אתכם אמת אם יבחן

 אל הבחנה חסייש תבחנו בזאת אמר שלמעלה וזהו. הם םיישקר או םייאמת אם הדברים

 רחמנות להם הורה דרכו פי ועל. הדברים אל ההבחנה שיחס דבריכם ויבחנו אמר ועתה ,עצמם

 אל אספם אלא במאסר נתנם לא וגם, מדעתכם כלומר היאסרו רק אתכם אאסור אמר שלא

 מכם שלחו רק אחד מכם אשלח אמר לא וגם, משמר אל אותם ויאסוף כאומרו שמור מקום

 .בחירתכם פי על

 

  :ִמְׁשָמר ְׁשלֶׁשת ָיִמים-ֶאלַוֶּיֱאֹסף ֹאָתם  יז
 כי. מתים לנווכ אותו יחקור כי הקטון אויב אם בלבם אמרו כי, מות עד להם המר כשמעם והנה

 בשוק לבקשו ובאו איננו והאחד שאמרו האחד ומאותו ,אלו של מעשיהם מה מאתו בשאלו הלא

 היה מה ידעתי לא ויאמר יענה הלא כי, לו היה ומה נאבד ואיך האחד של טיבו מה ,זונות של

, שב ולא הצאן שלום ואת אחיו שלום את לראות אביו וישלחהו היה תמים צדיק שאיש אם כי ,לו

 חרב במדקרות ודקורה בדם טבולה אחיהם כתנות ובידם אביהם אל באו אלה שאחיו אם כי

 והתאבלנו בכינו גם ישבנו ושם ויכירה ,לא אם היא בנך הכתונת נא הכר אביהם אל ויאמרו

 . עליו

 את כי, אתם דמים אנשי כי הנה, לאמר הארץ אדוני האיש יחרץ אז האלה הדברים פי על והנה

' בחי ו עה רבה בראשית ןייע( ל"ז למאמרם גם ומה. ראשיכם את בתםייונתח הרגתם אחיכם

 על) ז עה רבה בראשית( ל"ז אמרו כן על כי ,כנען בארץ מושל אז היה מצרים מלך כי) ל"רדה

 מכס עליו ליקח מצרימה ללכת רוצה שהיה שאמרו, לקראתך הולך וגם אחיך אל באנו פסוק

 איך מת כי אביו אל אמרו אז כי, שקר בדברי יתפשם וגם. בדברים יעקב עם אחזילה כנען ארץ

 דתם ואחת הם מרגלים כי במאמרו להחזיק יוסיף ועוד. אותו ומבקשים איננו יאמרו עתה

 עד 'וכו משמר אל אותם ויאסוף אז. המעשה עליהם רע כי הדבר לעשות אנוימ כן על. להמית

  השלישי יום

 

  :ֲאִני ָיֵרא אלוהיםהָ -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת יח
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 אחיכם אויב אנתםימ כן על כי, אתם מות בני כי אני רואה לומר וחיו עשו זאת אליהם ויאמר

 האלוהים את הלא כי דבר אחקור ולא אתכם אוותר תחיו למען כן על. אותו אחקור פן הקטון
 .חסתם לא ואתם עליכם חס אני כי, אתם ולא כלומר ירא אני

 

  :ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם-ִאם יט
 ' כו משמרכם בבית יאסר בלבד אחד אחיכם כי והויתור
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  :ֵכן-ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּו ַוַּיֲעׂשּו-ְוֶאת כ
 לא כי ,דבריכם ויאמנו כי, אליכם הטבתי וזאת דבריכם ויאמנו אלי תביאו הקטון אחיכם ואת

 אומר כי. אתכם אאמין מיד כי ,דבריכם ויאמנו אם כי דבריכם להבחין אותו ואדרוש אחקור

 אמריכם יתר כל גם כן אביכם עם קטון אח לכם יש כי אמרתם אשר ואמת צדק היה שכאשר

 תגלה כי אחקור אם תמותו לאש כדי רק האמת הוא שכך שאחשוב לא הזאת וההטבה. אמת

 לקטן שאלה העדר על שמחו ואז. תמותו ולא דבריכם ויאמנו וזהו, כםייבח חפץ ואני רעתכם

 .כן ויעשו
 

 ָאִחינּו -ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל כא
  :ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהּזֹאת-ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל

 מה זולתו אחר דבר םייומק אחר דבר שדוחה יורה אבל לשון טבע הנה אנחנו אשמים אבל

 . בזה צודק שאין

 ויאמנו ואמר מהסוהר שהוציאם הארץ אדוני האיש עליהם ריחם כי ראותם שעל אמרנו ואם
 כי, הזה האיש ולא כלומר ,אחינו על אנחנו אשמים אבל אמרו זה שעל תמותו ולא דבריכם

 ראינו כי זר היה וזה, אחינו על ריחמנו שלא אנחנו כן שאין מה, עלינו ריחם אחינו שאינו הוא
 כל אך. הוא ולא אשמים אנחנו אבל כן על. לנו היטיב לו נתחנן מבלי והוא בהתחננו נפשו צרת

 העליל כי, אשם מהיות הארץ אדוני האיש ינצל לא פנים כל על הלא כי כלל והוש איננו זה

 אבל אשם אינו הוא כי יאמרו ואיך, כמשפט שלא הסוהר בבית ואסרם חמס לא על עלילות

 .אשמים אנחנו

 

 ,להמית דתם שאחת ,מרגלים ערעור על הסוהר בבית אסורים עודם להימתח כי יתכן אמנם

 שפכו לא, אחיהם דבר על היה אם כי. היו אשמים לא כי בעיניהם נראה היה, להרג מטים והיו

 לנו זה והיה נא הכר אליו באמור אבינו את ציערנו אשר דבר על ואם. עליו יסתכנו ואיך דם

 להשיב אוכל לו להוליך יניחונו לא הנה כי, הוא גם מצטער איך איפה כן אם הלא, דם כשפיכות

 . כך על באשם והוא חלילה יוסף בתיד קבל אבינו אולי באומרם תמהים היו כן על. נפש

 בראותם אך. וישב בפרשת ככתוב ,המה אשמים בלתי כי בחשבם בעיניהם יפלא עצמם על וגם

  :דברים שני

 . דבריהם שיאמנו והבטיחום ממאסרם שהוציאם .א

 לומר ',כו אנחנו אשמים אבל אמרו אז. בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם להם אמרו כי .ב

 עתה אך, נפש להשיב אוכל ממנו מנעו כן על כי כאשם היה אבינו גם כי נראה היה כה עד הנה

 .הוא ולא אנחנו אשמים אבל כי אנחנו מודים ,בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם ונויצ אשר

 

 על אם כי אבינו דבר על הצרה תהיהי לא כי ואומרים גוזרים אנו ,לרוחה מהצרה יצאנו ומאשר

 באה נקל הדבר בהיות כן על כי, שמענו ולא תחינתו צרת ראינו כי רק מות משפט ולא, אחינו
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 והוא, מלעיל ת"בבי באה מלת של טעם היות וזהו. לרוחה ויצאנו הזאת הצרה ממנו ועברה כבר

. נפשנו ממסגר יצאה כן על כי והוא. הווה שהביאה המשמעות שהיה מלרע ולא, כבר באה כי

 עד הדבר הכירו לא כן ועל. בצרה נוייה עדיין מיתה בייכמחו נוייוה אבינו דבר על היה אם כי

 .לרוחה צאתם

 ַוַּיַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר  כב
  :ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש-ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם-ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל

 הן כי. כמאמרם ולא האמתי בדרך ידויוהו הם רולאמ כדי כלומר - רולאמ אותם ראובן ויען אז

 באופן אם כי כך רולאמ ואין, עבר וחלף וןוהע נוכה כבר כי אמרו אך, היו אשמים כי שאמרו אמת

 גם כי 'כו לכם אמרתי הלא להם באומרו והוא. רולאמ אומרו וזהו. מעונם וישובו רעתם יכירו

 לא כי והוא. למבינים בילד תחטאו אל רולאמ תהיהי ונהוהכ ,תחטאו ולא בפירוש אמרתי שלא

 .אותו חשב ולחטא המעשה עליו רע כי יבינו למען השליכו רק ,הבור אל אותו נשליך אמר

 

 שדברתם מה על רק לקיתם לא כה עד כי הוא אך, וןוהע נוכה שכבר אינו, ממאסר יצאתם ואשר

 השלשה היו כן שעל, הבורה אותו שהשלכתם ועל להמיתו אותו שהתנכלתם מה ועל קשות

  :דברים

  קשות, אתם שדבר מה
  אתם, מרגלים להם שאמר ומה
 . הסהר בבית שאסרם ומה
 עתה הנה, היה איך ידע לא ראובן כי, לו דומה או דם שפיכות שהיה ,כך אחר שעשיתם מה אך

 כבר כאילו הנה, שאיננו האחד עניין היה איך ממנו לדרוש בנימין בעד שולח מאשר כי .נדרש

 והתעתדו בשמים שנעשה מה אל הוראה וזה. דמים ודורש המרגלים עניין עזב הלא כי ,נדרש

 '.כו דמו וגם וזהו. העונש לקבל
 

 דברים שלשה על כי יאמר, הזקן דם את גםה שמרבה) ח צא רבה בראשית( ל"ז שאמרו ובמה

  :טעו

 . לוקים תםייה לא אביכם על כי אמרתם הלא אחד

 '. כו בהתחננו ראיתם אשר רק ,חמור דבר על לא חיכםא ועל

 . ועברה באה כבר הצרה כי אמרתם וגם

 וגם. דמים שפיכות שהוא חמור דבר הוא וגם. עליכם שניהם דם כי דמו וגם אם כי הוא כן לא

 .כמדובר ליפקד נדרש הנה כי התחלתם לא עדיין אם כי ועברה כבר באה לא

 

 עזה כי מיתה בםיימח היה המכירה וןוע כי בלבם אומרים היו הסוהר בבית עודם כי, יתכן ועוד

 שותקים היו כן על, מלכות הרוגי עשרה עניין אצלנו ממהר ועד, יתברך לפניו מכירתו כמות

 כראובן ,יודעה הבלתי לפני המכירה לגלות שלא החרם מפני וגם. הדין את עליהם ומקבלים
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 כי, כמחשבתנו לא אמרו לאורה מאפלה בצאתם אך. עמהם כעת והיה נעשה מה ידע שלא

 ולא, בלבד מה אשמה אנחנו אשמים אבל כי, היה כן לא, עלינו היה מיתה ןועו כי דמינו אשר

 ,אושו שמע הביאו על, הקודמת בפרשה כמפורש, לדעתם לכך היה ראוי כי, המעשה גוף על

 . עבדים הלחנות לבני קוראים שהיו

 

 בשרינו אחינו כי ,בפסוק שם כמפורש ,ומכרו איש גונב במצודת ילכדו לבל שתקנו במה וגם

 פשע על מעבור קשים נוייוה' כו בהתחננו נפשו צרת ראינוש אם כי אינה אשמתנו אך'. כו הוא

 צרת ראינו כי, ושמיעה בראיה חטאנו כי והוא. דהימ כנגד דהימ לקינו לכן, תשובתו ומלקבל
 הצרה אלינו באה כן על, זנינוובא תחנוניו נכנסו שלא שמענו לא וגם, עינינו עליו חסה ולא' כו

 ',כו ראינו אשר ועל. עלילות ודברי קשות שמענו, תחנוניו שמענו שלא על, והוא. חודייב הזאת

 הצרה אומרו וזהו. מלראות םיעיני נסתמות שם כי הסוהר בבית הושיבונו במחשכים זה כנגד
 ועברה כבר באה כן על, וןוע כובד עלינו אין המעשה עצמות ועל. דהימ כנגד דהימ הזאת

 .דברינו יאמינו כי המרגלים תביעת שקטה ונחה ,הצרה

 

 אל שב כאשר כי, אתם אז נמצא לא כי, ידע לא כי, מיוסף נעשה מה לדעת תאב ראובן והנה

 את גולה ואין בגדיו את ויקרע בבור יוסף אין והנה הבור אל וכששב, אביו אל להשיבו היה הבור

 שמוע בלתי על רק אשמתם תהיהי לא כי אומרים שהיו ראה אך. ידע לא והוא דוייהנ מפני זנווא

 וזהו, ותוותא זאת כי הדבר ויגלו שיאמרו כדי כלומר לאמר אותם ראובן ויען כן על, תחינתו

 :דבריו והיו ,לאמר אומרו

 חסיימת חי ועודנו ,אחר דבר אם כי דמים שפיכות אינו שעשיתם מה אם לומר', וכו אמרתי הלא

 כלומר בילד תחטאו אל לאמר אליכם אמרתי הלא כי, אתכם התרתי מזה גם הלא, קל לחטא

 שאמרתי גם כי. דבר אשמת עליו אין כי ללקות ראוי בלתי יחשב לילד הלא כי, קל מציאות אפילו

 הקדמה עשיתי רק, תעשו דם שפיכת יהיה שלא אחר דבר כי הכוונה תהיהי לא ,דם תשפכו אל

 אליכם שהיה למה כי ',כו לאמר אליכם וזהו בילד כלל תחטאו אל כך אחר לאמר ,לכם לאט

 כן אחרי לומר הקדמה תהישהי מה אם כי תחטאו אל מיד אמרתי לא ,להורגו להוטים תםיישה

 הוא כן לא רואה שאני מה אך, דמו שפכתם ולא קל חטא היה אם הוא זה כל והנה .תחטאו אל

 עומד עודנו כי ,החרם מפני ענו לא עמדו והם. נדרש הנה דמו גם הלא כי שפכתם שדם אם כי

 .לגלות שלא

 

  :ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם כג
 כי ראיה יש וגם. אתם דמים שופכי יאמר כי יוסף ישמע אם ראשם את ביםיימח היו בזה והנה

 '.כו יוסף שומע כי ידעו לא והם הכתוב אמר כן על. אתם מרגלים
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ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו -ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאתַוִּיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵּיְבְּך ַוָּיָׁשב  כד
  :ְלֵעיֵניֶהם

  דברים: שלשה ראה יוסף הנה

 . בהתחננו נפשו צרת שהזכירו מה .א
 . גמלוהו אשר מהרע ושבים תוהים היו אשר .ב

  .נדרש הנה באומרו ראובן מאמר .ג
 לבו נהמת התעוררות ולהשקיט, הזכירוהו אשר מצרתו ויבך מעליהם ויסב האחד על כן על

 . תוייבכ ידי על מעליהם

  .אליהם וידבר הרעה על וניחמו שבו כי על אליהם וישב השני ועל
 לכו האומר היה שמעון הלא כי, ראובן לקול יאמינו למען שמעון את מאתם ויקח השלישי ועל

 .ולוי שמעון הם' כו אחיו אל איש ויאמרו כי ל"ז כמאמרם, ונהרגהו

 

 

 ַׂשּקֹו -ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל-ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת כה
  :ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶר� ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן

  :ֲחֹמֵריֶהם ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם-ִׁשְבָרם ַעל-ַוִּיְׂשאּו ֶאת כו
 ַׂשּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמרֹו ַּבָּמלֹון -ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת כז

  :הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו-ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה-ַוַּיְרא ֶאת
 

  לב: לשית ראוי

 . אמתחתו בפי איש כסף להשיב והיצ כי רק להודיענו ראוי היה לא כי

 . מזה צורך לסיפור אין צידה להם ולתת בר כליהם את ימלאו צוותו אך

 . כן להם ויעש ואמר יחיד בלשון ויצא, בר כליהם את וימלאו רבים בלשון החילו וגם

 שקו אל איש כספיהם את וישיבו בר כליהם את וימלאו לומר לו שהיה, מיותר פסוק שסוף ועוד

 ומצוות קיום הזכיר השקים שבמילוי וכמו .ויצו אומרו אל הכל ויחזור, לדרך צידה להם ויתנו

  .כן ויעשמ ולשתוק ומצוות דברי ולא הקיום יזכור הצידה ותת הכסף בהשבת כן, דבריו ולא
 . מיותר הוא' כו שברם את וישאו אומרו וכן

 מריקים היותם עד כספיהם צרורות מצאו לא ואחיו, במלון כספו מצא האחדש היה מה ועוד

 .בלבד האחד רק במלון לחמורו מספוא נתן שלא היתכן, בבית שקיהם

 
 ובגדול. בצרתו עיקר היו הם כי, לכפרתם ,השאר מלכל ולוי שמעון את לצער יוסף כוונת אך

 יצטער למען מיד לידו יאונה באופן לוי כסף שם הכסף ובהשבת .שמעון את מאתם ויקח החל

 את האחד ויפתח באומרו הכתוב מלשון והוא. ביתם קרב עד ירגישו לא באופן ולאחיו. מיד
 פי אל וקרוב, לאנשים ולחם בר מלא השק היה כי יראה ',וכו אמתחתו בפי הוא והנה' וכו שקו
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 אחד כל כסף להשיב הוויוצ. עליה תפור השק ופי ,לחמור מספוא מלאה אמתחת תהיהי השק

 בפי שם לוי כסף ואת .שקו אל איש כספיהם להשיב וזהו, בפנים בשק הבר בתוך מהם

 מריקים היותם עד אחיו כן ועל, במלון בפותחו מיד ימצאנו למען, השק בפי אשר האמתחת

 .הרגישו לא שקיהם

 

 . ולהשיב אומרו דרך על למלא לומר לו שהיה וימלאו באומרו הכתוב מאמר יובן ובזה

 ולא, שקו אל איש כסף ולהשיב יאמר מהראוי כי שקו אל איש כספיהם ולהשיב באומרו וכן

 . שקו אל הושם האיש כאילו', וכו איש לומר כספיהם אומרו אחר

 . בשקו אמר ולא שקו אל אומרו וגם

 .וימלאו אומרו דרך על ויעשו אמר ולא ויעש אומרו ועוד

 

  .הפועל אל כוונתו לבוא ציוה דברים שלשה על אך
 בלי וגם, הכסף בהשבת ירגישו לבל ,כמנהג בעליהם ולא בר כליהם את ביתו בני ימלאו .א

 . דהימ

 מהם איש כי ,איש הנקרא ישנו אך. שבשק הבר תוך שהוא, הנזכר בבר כספיהם ולהשיב. ב

 בעצם בשקו לא וגם, הנזכר בבר כספו יושב לא ,ולוי שמעון שהם ,אחיו אל איש א"כמד לוי הוא

 באמתחת שהוא, השק אל כמופקד, החוץ אל קרוב כדבר שקו אל רק, פנימה השק תוך שהוא

 . הנזכר מטעם והוא, עצמו בשק לא למעלה שבשק

 כי יאמר אך, מיותרת הוא מלת כי, אמתחתו בפי הוא והנה כספו את וירא באומרו כיוון וזה

 . בלבד אמתחתו בפי היה הוא שלו כספו

 וימצאו השקים שבתוך ולחם מבר יקחו בדרך לאכול פן חש כי והוא ,לדרך צידה להם ולתת .ג

 לקחת או שקיהם להריק יצטרכו לבל לדרך צידה משקיהם חוץ להם נתן כן על, כספם צרורות

 .בדרך מהם

 

 להשיב אך ,בר כליהם את וימלאו וזהו, אחד אם כי ביתו בני עשו לא הללו םייוויהצ מכל והנה

 אחרת צידה וגם כסף השבת גדול ויתור שהיה בעיניהם קשה היה צידה להם ולתת' כו כספיהם

 . ההם בימים יקר היה המזון כי צבי תשנא ופן ,שנית הויצו עד התרפו כן על. כליהם מילוי זולת

  :ֲחֹמֵריֶהם ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם-ִׁשְבָרם ַעל-ַוִּיְׂשאּו ֶאת כו
 וגם, כקודמת צרה למו תתרגש פן מצרים מתוך לצאת נחפזים היו כך כל כי הכתוב וסיפר

 את וישאו רק, מהעיר צאתם עד המשואות קשר עד המתינו לא כי, אביהם בית רעבון מדאגת
 .משואותם יקשרו צאתם אחרי אך, לצאת האמינו לא כי, משם ויצאו, חמוריהם על שברם

 

 

 ַׂשּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמרֹו ַּבָּמלֹון -ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת כז
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  :הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו-ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה-ַוַּיְרא ֶאת
 ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי -ַוּיֹאֶמר ֶאל כח

   :ָלנּו אלוהיםּזֹאת ָעָׂשה -ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה-ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל
 

 ויחרדו לבם יצא והמה ,חרד לא אמתחתו בפי הכסף שנמצא האחד כי נחשב זר כמו הלא
  '.כו

 . מיותר הוא והנה אומרו וגם

  .הנה וגם אומרו וכן
 . ההיא הלב היציאת עניין מה לבם ויצא אומרו וכן

 .לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו וכן

 

 ַׂשּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמרֹו ַּבָּמלֹון -ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת כז
  :הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו-ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה-ַוַּיְרא ֶאת

 אתו הביא אשר כספו הושב כי ראה כי, בעיניו וכמבשר שלל כמוצא היה לוי כי יתכן אמנם

 יעלה לא לומר יוכל כי, עצמו הכסף אותו שמים היו לא שימה תהיהי עליו להעליל שאם באומרו

 להטיב השבה רק זה ואין ,ממני קבלו ודאי אך, כסף בלא רעב בשנת ולחם בר לו ניתן לב על

 . לקחוה שלא היה משגה לומר שאוכל, שלי בכסף יצדק לא, שלקחתי לומר כוונו אם וגם. לי

 כוונו כגנב לתופסי שאם, אמתחתי בפי לימצא ומזומן מוכן במקום ניתן הוא כי ראיה ועוד

 במקום הגזלה ושם גוזל אדם אין כי, ויחביאנו, ימצאנו במקום אותו שמים היו לא ,המשימים

 .לימצא מוכן כלומר הוא והנה כספו וירא הכתוב מאמר וזה. מיד ימצאנו

 

 ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי -ַוּיֹאֶמר ֶאל כח
   :ָלנּו אלוהיםּזֹאת ָעָׂשה -ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה-ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל

 שאם. שלי הוא וגם. והושב ודאי שנתתיו ידעתי כי, אני שנתתי כספי הושב להם מאמרו וזה

 ימצאהל מוכן באמתחתי הוא גם הנה כי ,והראיה. עושים היו עצמי של בכסף לא כוונו להתעלל

 לא כן ועל, לי ניתנה מתנה כי בשורה רק זה אין כן ואם כלומר ,הנה לשון כמשמעות ומזומן

 .נצטער

 תהיהי טובה כי חשבת הלא לומר '.וכו ויחרדו ודעתם לבם ויצא כי התפעלו כך כל, אחיו וכשמוע

 לאמר שראוי מה כלומר לאמר וזהו. לנוולכ אם כי לבדך לך ולא רע רק אינו כי הוא נהפוך, לך

 .טובה ומתנה רחמים שהיה מאמרך הפך, לנו הדין דתימ הוא אלוהים עשה זאת מה הוא

 

 שמעון עם להיותו לוי כי, נאמר. זאת במלת תביר בטעם וגם ,זאת מה אומרו נדקדק ואם

 תהיהי לבדו עליו פן חש, לקה בפרטות הוא ועתה, נאסר שמעון כי וראה, יוסף בצרת מחזיק

 השיבו אז. הרעה נוגעת אלי כלומר, בפרטות באמתחתי הנה וגם כספי הושב אומרו וזהו, רעה
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 ברמז משוכה הכנעה בהמשך, כמודים ,זאת מה וראה הביטה כלומר זאת מה לאמר ואמרו

 ונמכרהו אחינו את גנבנו אשר מעין שהוא, כסף ידי ועל, גניבה צרת שהיא כלומר, תביר טעם

 ושיעור. בדבר אשמנו לנווכ כי לנו אלוהים עשה זאת מה הוא לאמר שראוי מה כן ואם. בכסף

 לנו אלוהים עשה הוא התביר כרמז ושפלות בירידה זאת מה בהכרח לאמר שראוי מה הכתוב

 .לבדך לך ולא

 

 :ַהֹּקֹרת ֹאָתם ֵלאֹמר-ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכלַיֲעֹקב -ַוָּיֹבאּו ֶאל כט
  :ָהָאֶרץ-ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות ַוִּיֵּתן ֹאָתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת ל

  :ַוּנֹאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו ְמַרְּגִלים לא
  :ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני ָאִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ְוַהָּקֹטן ַהּיֹום ֶאתָעָׂשר -ְׁשֵנים לב
 ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ְּבזֹאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם  לג

  :ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו-ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת
 ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם -ְוָהִביאּו ֶאת לד
  :ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו-ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶאת-ֶאת

 

 :ַהֹּקֹרת ֹאָתם ֵלאֹמר-ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל-ַוָּיֹבאּו ֶאל כט
 . לזולת לאמר אינו כי צודק בלתי הוא לאמר אומרו

  .אותם הקורות באומרו מקרה אל הדבר התורה חסיית למה וגם
 . דמיון בלי אתם מרגלים רק אמר לא והוא, הדמיון ף"בכ הארץ את כמרגלים אומרו ועוד

 . צודקת בלתי ויתן מלת וגם

 . הזכירוהו לא להם שנאמר הארץ ערות את לראות וכן

 . שמעון את אסר ואשר ימים שלשת במשמר אסרם אשר לא וגם

 . האחד באמתחת המושב הכסף את ולא

 . שהיה ממעשה רבים םיישינו זה דרך ועל

 כך ואחר, אתם מרגלים לא כי אמר ולא אתם כנים כי אדע בזאת האיש שאמר אומרו ועוד

 כנים כי אתם מרגלים לא כי ואדעה אלי הקטן אחיכם את והביאו כאומרו דברים שני מזכירים
 .הם מרגלים לא כי הוא כנים היותם בכלל הלא כי ויקשה ,אתם

 

 . ן"ווי חסירת שהיא אותם ַהֹּקֹרת מלת אל לב, נשית לזה אמנם

  :אשות בשתי נכווים היו כי ואומר

 לבל בנימין את לתת אבינו ימאן כי מצאתנו אשר הרעה כל את נאמר אם לנו אוי בלבם אומרים

 . צרה בקרב הכניסו

 . בנימין את מאתו נשאל טענה באיזה כי נאמר לא אם לנו ואוי
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. כמרגלים רק ממש למרגלים החזיקם ושלא, םייטפח והסתירו טפח וגלו נקלה דרך ספרו כן על

 שהגידו לומר ן"ווי חסר אותם הקרת כל את אומרו וזהו. אויב כאשר ענייןה יתר כל זה דרך ועל

 וגם, הארץ ערות את לראות להם שאמר אמרו לא כי, המאורע מפרטי קצת בחסרונות מקריהם

 כל את אומרו וזהו. שמעון ואת במשמר שאסרם לא וגם, כמרגלים רק מרגלים שאומר לא
 . הקרת
  ?בחסרון להגיד כן עשו ולמה

, בנימין את שיתן לאמר שעתידים מה לו לאמר כדי הוא כן שעשו מה כלומר לאמר אמר לזה

 .משלחו היה לא צרתם כל שומע היה אם או הכל יסתירו שאם

 
 ירך לבל בעצם השגחה צרת לו תראה שלא באופן שהגידו לומר לאמר אומרו כוונת תהיה או

 מה הוא אותם הקורות כל אתש באופן לו ויגידו וזהו. הם מקרים כי בעיניו שיראה רק לבבו

 .בנימין את לשלח וימאן יעקב על פחד יפול בל, ורעות עונות שמצאום ולא, לאמר שיאות

 

  :ָהָאֶרץ-ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות ַוִּיֵּתן ֹאָתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת. ל
 בעלמא כמקרה רק בעצם צרה איננה כי נא ראה לומר ',וכו האיש דבר ואמרו החילו כי והוא

 דברי דברו שמתוך אם כי, למרגלים חשבנו להימתח לא הלא כי, בדבר אסון ובלי דברים בקול

 נראים נויישה רק, בעצם דעתו כן שהיה ולא. מרגלים עניין ולומר לדבר הפליג הכעס מתוך קושי

 . כמרגלים
 כמקבלי נחשבנו כמרגלים נוייה במאמר בצאתו כי ,כך כל גדול בקושי שנכנס אלא עוד ולא

 עד ,כך כל קשות דבר אומרו וזהו. להיתח בעינינו נוייה תמותה לבני כי הקודם בערך מתנה

 ,אותנו ויתן וזהו, יותר נקל זה כי ,כמרגלים נויישה באומרו כך אחר צאתו למתנה שחשבנו

 .היה הכל דברים קול כי הוראה וזה. הדמיון ף"בכ שהיה במה והוא

 

  :ַוּנֹאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו ְמַרְּגִלים. לא
 'כו אנחנו כנים אליו באמור לנו האמין ,למרגלים לנחשדים הנעשה כדרך יסורין בלי כי והראיה

 אמרנו כי והוא. בעצם החשדה תהיהי אם מרגלים חשדת לבטל מספקת טענה תהיהי שלא עם

 אמת אנשי דרך אין כי .מרגלים היינו לא כי מעתה אמור כן ואם. אמת אנשי אנחנו כנים לו

 תרגלו אם תנצלו בזאת להם באמור, למלכם מות ביייח רשע לאנשי לא אם, בזה עצמם לשום

 לא אמת אנשי אך, יחשוכו אם להרג מטים הם זה בלעדי כי, יסתכנו והם, פלוני עיר את לי

 .בכך עצמם ישימו

 

  :ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןָאִבינּו -ָעָׂשר ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני ָאִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ְוַהָּקֹטן ַהּיֹום ֶאת-ְׁשֵנים. לב
 האלו הסימנים פי ועל '.כו אבינו בני אחים עשר שנים כי הוא אנחנו אמת אנשי כי והראיה

 כנען ארץ כי. אנחנו רשע אנשי או כנים אם יגידו והם, אלינו מהקרובים כנען בארץ עלינו שוידר
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 חפץ שהיה) ז עה( רבה בראשיתב אמרו כי, ההם בימים תהישהי ל"רז אמרו מצרים ממלכות

 אחרת דרך כיוונו אפשר בזה או. יעקב עם אחזילה מצרים ממלך כנען ארץ מכס ליקח עשו

 מצרים ארץ את ירגלו, בם מושלים שאתם כנען ארץ בני, יתכן איך לומר ,כנען בארץ באומרם

 יושבי שאר כל כי, אח להם ושעוד עשר שנים היותם שגלו מה אל התנצלות בזה והיה. לקחתה

 .ירגלוה מי ובעד אתם חיבור להם אין כנען ארץ

 

 ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ְּבזֹאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם  לג
  :ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו-ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת

 בזאת אלינו ואמר השיב הלא כי, עלינו כבדה ידו אין כי נא ראה אמרו כי, העניין אל ונחזור
 ,שקרתם לא אלי שאמרתם במה אם והוא. אתם מרגלים לא כי אדע ובזה .אתם כנים כי אדע

, בזה שקרתם שלא שאדע במה, אביכם את שהקטון אמרתם כי ,והוא .אתם כנים כי אדע

 אלי אותו בהביאכם לא אם, שם לכם קטן שאח הוא אמת כי איפה יודע ובמה. לכנים אחשיבכם

 קונה אדם אין אמר כי והוא. 'וכו האחד אחיכם אתם כנים כי אדע בזאת אומרו וזהו, ואראנו

 בזאת אמר האחת על, חזקה הויא בתרתי כי, דברים בשני לא אם וכשרון אמת איש חזקת
 מכם אחד עזיבת על תחושו שלא. בתיכם ואנשי אביכם על שתרחמו במה אתם כנים כי אדע

 זה כי ולכו קחו בתיכם רעבון ואת אתי הניחו האחד אחיכם וזהו. ברעב להחיותם כדי אתי

 .לרחם, אמת אנשי פעולת הוא

 

 ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם -ְוָהִביאּו ֶאת לד
  :ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו-ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶאת-ֶאת
 אמנם. אתם מרגלים לא כי מזה ללמוד ,אתם שכנים חזקה להיות יספיק לא בלבד בזאת אך

 לא כי ואדעה ובזה. אתם אמת אנשי כי יודע שבו השני הדבר שהוא אלי הקטן אחיכם הביאו
 לא כי ואדעה וזהו, באמת הנאמרים הדברים בשני אתם כנים כי שאראה במה אתם מרגלים

 היותנו כך ידי על מלבו יסיר בלבד לא כי אותנו להרע כוונתו אין כי נא וראה'. וכו כנים כי' כו

 מפני ששינו תסחרו הארץ ואת אומרו וזהו, נסחור הארץ שאת לנו טיביי גם אם כי מרגלים

 .השלום

 

 ַּכְסּפֹו ְּבַׂשּקֹו -ִאיׁש ְצרֹור-ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ְוִהֵּנה לה
  :ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּוְצֹררֹות ַּכְסֵּפיֶהם -ַוִּיְראּו ֶאת

 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם  לו
  :ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה-יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת

 ָאִביו ֵלאֹמר -ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל לז
  :ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶלי�-יֶאּנּו ֵאֶלי� ְּתָנה ֹאתֹו ַעללֹא ֲאבִ -ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם-ֶאת
 ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר -ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי-ַוּיֹאֶמר לֹא לח
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  :ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה-ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶר� ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו
 

  להבין: ראוי

 שמצאו ועתה, גדולה חרדה ויחרדו לבם יצא אמתחתו בפי לוי כסף מצאישבה היה מה. א

  .וייראו אם כי נאמר לא לםוכ של כספיהם צרורות
 ושמעון יוסף כי ראה באו מאז הלא כי ',כו איננו ושמעון יוסף שכלתם אותי יעקב במאמר. ב

 . דבר אמר ולא, יקחו בנימין ושאת, אינם

 לשון היו ולא יהיו יאמר ראוי, אחרות לצרות מעתה שיתעתד הוא שאם ,כלנה היו עלי אומרו. ג

 . עבר

 עוד ולא, אביו היה םיינק נפשות הורג וכי ,תמית בני שני את לומר ראובן לב על עלה מה. ד

 . שוטה בכור קראו כן שעל) ט צא רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו הם יעקב של בניו שגם אם כי

 תנה לומר לו שהיה ,ידי על אותו תנה ואמר חזר למה אליך אביאנו לא אם אומרו שאחר. ה

 . ידי על אותו תנה ולא, אתי הנער שלחה כן אחרי יהודה כמאמר או, לי אותו

  .אביאנו לא אם אומרו אחרי אליך אשיבנו ואני באומרו הייתור וזולת
 . להשבה מהבאה השינוי אל לב לשים ראוי גם. ו

  '.כו בני שני את ראובן לו אמר לזולת אביו לשיאמר לא כי, לאמר באומרו. ז

  .עמכם אומרו עניין מה, מהאסון שירא ונהוהכ אם ',וכו ירד לא אומרו. ח
 את יתן לא אם לחם בלא ביתו וכל הוא יעשה ומה, בעדו הממושכן משמעון יעשה מה וגם

 . בנימין

 .מיותר שיראה נשאר לבדו והוא אומרו. ט

 

ְצֹררֹות ַּכְסֵּפיֶהם ֵהָּמה -ַּכְסּפֹו ְּבַׂשּקֹו ַוִּיְראּו ֶאת-ִאיׁש ְצרֹור-ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ְוִהֵּנה לה
  :ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּו

 אם כי זה אין בלבם אמרו, יוסף בצרת עיקר היה אשר לוי באמתחת הכסף בראותם להימתח

, כגנבים נהרג, המושב הכסף דבר על עתה כי. נדרש הנה ודמו בגנבתנו שנמכר יוסף וןוע חרב

 בראותם אך. חטא לא אשר ראובן ולא, האשמים וילקו, במכירתו שלקחנו הכסף עשרים תחת

 איפה כן ואם, יוסף דבר על זה אין בלבם אמרו אז, בו חטא לא אשר ראובן גם ,כספו צרור איש

 .מוראם קלוה כן על, בעצם זולתו בנו אין יוסף וןוע זולת כי, קלה צרה רק תהיה לא

 

ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו ָעַלי -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת לו
  :ָהיּו ֻכָּלָנה

 צרורות את בראותו אך. ובנימין שמעון ענייןמ לו סיפרו אשר לכל להן האמין כה עד והנה

 למו יותן מאד גדול הרעב בהיות כי לב על היעלה אמר כי. ויתמרמר בקרבו לבו נהפך, כספיהם

 אך. אחור כספיהם הושב כי מחיר ובלא כסף בלא שאת יוכלון כאשר אוכל חמורים עשרה משא
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. עמוסות נשואותם כל הוא שמעון וחלוף שוברים אשר בשבר שמעון את שהחליפו אם כי זה אין

 גם כי איננוש אם כי טורף לא כי יוסף על גם אדון ומזה שכלתם אותי ויאמר התמרמר כן ועל

 בנימין את גם כי אשפוט ומזה ,איננו ושמעון איננו יוסף כי ויםוש היו ויחדיו. מכרתם אותו
 בנימין ואת אומרו וזה. הדבר יצא הארץ מאדוני ולא, כאחיו הוא גם למכרו מעצמכם תקחו
 .תקחו

 
. כזה אכזריות על תחשדנו ולמה, הוא בשרינו אחינו לא האם מאלה אחד כל וכי תאמרו ושמא

 ולא כלומר היו עלי וזהו. האב לצרת דומה האח צרת אין כי והוא כלנה היו עלי כי, הוא הלא

 בפתח כן גם אומרו וזהו. בני צרת אני ארגיש כאשר אחיכם צרת תרגישו לא כן על כי, עליכם

 .כמוני לב אל שמים אינכם כן על, לכם ולא אותי הוא השיכול לומר שכלתם אותי דבריו

 

ָיִדי -לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי� ְּתָנה ֹאתֹו ַעל-ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם-ָאִביו ֵלאֹמר ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל לז
  :ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶלי�

 .אליך אביאנו לא אם תמית בני את באומרו, מה בצד ראובן אליו דבר אשר היטיב כן ועל
 את ממשכן הנני כן על, חששנו לא לבדך לך אם כי לנו לא השיכול כי על כי אמרת הלא כלומר

, לומר כיוון הדבר ובכלל. תמים נהיה כמוך וכמוני שיכול אדע אני גם כן ידי על עתה כי, בני שני

 .בנך בן בצרת תרגיש לא אתה גם אחינו צרת מרגישים אנו שאין כמאמרך כי

 

, שוטה בכור אליו שאמר) שם( לברכה כרונםיז כמאמרם אליו בתשובתו אביו צדק זה כל ועם

 שבניך ,אליך קרוב בלתי תיייה אם צודקת יתהיה זאת טענתך הנה כלומר ?בני הם לא בניך וכי

 הם הרי בנים ובני לי בן בהיותך אך. שיכול כנגד שיכול להיות תשובה תהיהי ממש בני היו לא

 . לנפשי שיכול זה גם כי, כלום אמרת לא ,כבנים

 פקח זה על אף אך, כמדובר אביו לשיטת שהלך היות עם זו תשובה ממנו נעלם לא ראובן וגם

, בני הם לא בניך וכי אליו יאמר אם כי. דרכו פי על בו לענות ישיב מה לראות כיוון גם כי עיניו

 הנה כי, בנינו את עתה גם ומה תחשבנו לזרים חלציך יוצאי אנחנו הלא ויאמר בתריה יענה

 . בנימין על אם כי אסון יקראנו פן ונשוב נלך אם לב על שם אינך עלינו

 שעם, אליו אביו לומר כדי אביו אל דבר שאמר כלומר לאמר אביו אל ראובן ויאמר אומרו וזהו

 דרכו פי על הוא גם לענות אביו לו ישיב מה לראות כן אמר ,נכון בלתי הוא ראובן שמאמר

 בעת ה' אל ואתחנן פסוק על) כו ואתחנן ספרי( לברכה כרונםיז מאמרם דרך על והוא. כאמור

 שתשיב עד מכאן זז איני שאמר, תשובה ה' לו שיאמר כדי לאמר אומרו שפירשו לאמר ההיא

 .לי

 

-ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶר� ֲאֶׁשר ֵּתְלכּוָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו -ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי-ַוּיֹאֶמר לֹא לח
  :ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה-ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת
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 ולא. הוא גם ילך לא ללכת אתכם שאניח אף כי ,עמכם בני ירד לא ואמר דרכו הבין ויעקב

 קרוב והוא אמו בבני לפגוע הדין דתימ והתחילה מת אחיו כי רק, כמוהו בני אינכם שאתם

 כל תדאג המשפחה מן אחד מת) ב קה שבת( לברכה כרונםיז שאמרו מה דרך על, יותר לאסון

 . היא גם ליפול קרובה אליה הקרובה כי מקיר אבן כנופל שהוא, המשפחה

 

 גם אחוש לא ולמה איננו ושמעון שאמרתי שמעון את אסון קרה דברי לפי גם כי תאמרו ושמא

 האחד שנפילת לבד אבנים שני של בנין דומה ואינו ,נשאר לבדו הוא זה כי ,דומה אינו. עליכם

, התרועעה שרועה אף כי, רבות אבנים לגדר, לסמוך במה לה שאין יהיהשנ נפילה מקרבת

 שאני באופן, זו על זו ונסמכות הנה רבות כי, הנותרים לגלים יתעתדו לא מהנה אחת בנפול

 יקראנו בל אפחד שם כן גם מצרה בטוחים עמו בה תלכו אשר בדרך גם כי אסון יקראנו ראיימת

 .אסון

 

, אביו דברי כל על השיב כי, יהיה ,אשיבנו לא אם' כו תנה ואמר וחזר אביאנו לא אם ובאומרו

 באוכל שהחליפוהו או), ט צא רבה בראשית( ל"רז לדעת שהרגוהו שמעון על חשדם הנה כי

 . בסמוך כתבנו כאשר תקחו בנימין ואת באומרו בנימין על וגם, דרכנו לפי

  .אליך אביאנו לא אם תמית בני שני את אמר שמעון על שהוא האחד על לכן
  .אליך אשיבנו ואני ידי על אותו תנה אמר בנימין ועל

 

 אם יאמר בנימין על הכל חוזר ואם. השבה לשון אמר קדוןיפ בתורת שנוטלו בבנימין כן ועל

 ואם, אביאנו לא אם תמית בני שני את, קדוןיפ בתורת שלא כמוהו כמונו עמנו אותו תשלח

 לםוכ את לא וגם, מאחריותו האחרים יסתלקו פן, אחד איש ביד תמסרנו אל קדוןיפ בתורת

 לכל אותו תנה כן על, יחד רבים נתבעים לך יהיו לבל וגם, שותפי דבי כקדרה יהיה פן כאחד

 אביאנו ואני להם אותו תנה אמר כן, ערב ואני לו תן, קבלן ערב שהוא, עליהם ערב ואני אחי

 .השבה בלשון אמר קדוןיפ דרך השניה החלוקה היות ועל. גובה מזה רצה גובה מזה רצה שהוא

 

 לפי יתכן, בני הם לא בניך שוטה בכור אביו לו שאמר) שם( לברכה זכרונם רבותינו דרך ועל

 אחר דרך אל פנה ואז. כן לו אמר ,אביאנו לא אם תמית בני שני את לומר כהתימו כי דרכנו

 יראתי אם רק ,והוש איננו זה כל הנה, ואמר יעקב והשיב. כמדובר ערבות' כו אותו תנה והוא

 'כו בני ירד לא וזהו ,הדרך אסון על רק הוא כן לא אך, הארץ אדוני מהאיש או מכם תהיהי
 .למעלה כמפורש

 

  מג פרק
 

  :ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ א
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 ַהֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת ב
  :ֹאֶכל-ָלנּו ְמַעט-ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּו

  :ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר לֹא ג
  :ָאִחינּו ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְל� ֹאֶכל-ֶיְׁש� ְמַׁשֵּלַח ֶאת-ִאם ד
  :ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם-ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא-ֵאיְנ� ְמַׁשֵּלַח לֹא ֵנֵרד ִּכי-ְוִאם ה
  :ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאחַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי ְלַהִּגיד  ו
-לֹו ַעל-ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח ַוַּנֶּגד-ַוּיֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל ז

  :ֲאִחיֶכם-ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ִּכי יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת
ֲאַנְחנּו -ְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ַּגםיִ -ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ח

  :ַטֵּפנּו-ַאָּתה ַּגם-ַגם
 ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו  ט

  :יםַהָּיִמ -לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶלי� ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני� ְוָחָטאִתי ְל� ָּכל-ִאם
  :ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים-ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי י

ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו -ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם יא
  :ּוְׁשֵקִדים ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת ָו�ט ָּבְטִנים

 ַהֶּכֶסף ַהּמּוַׁשב ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם -ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת יב
  :אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא

  :ָהִאיׁש-ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל-ְוֶאת יג
 ְוֵאל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש  יד

 :ִּבְנָיִמין ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי-ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת-ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת
 

  לב: לשים ראוי

 לאכול שכלו אחר גם ומה ,אוכל מעט על והויצ איך ,נפש שבעים רבים והמה כבד הרעב אם. א

 . השבר את

 הם מרגלים לא אם שלדעת למעלה מאמרו הזכיר לא למה ',כו העיד העד יהודה תשובת .ב

 . אנחנו מרגלים כי אחינו את נביא לא שאם האיש בנו העיד יאמר ומהראוי, בנימין את רוצה היה

 . לזולת לאמר שיהיה בהם אחד ולא, פעמים זה לאמר אומרו. ג

 זה כל הלא כי', כו אמר האיש כי' כו משלח אינך ואם' כו משלח ישך אם ואמר חזר למה. ד

 . כבר נאמר

 מתחלה אליו באומרם זאת תלונתו צודקת היהית הלא ',וכו להגיד לי הרעותם למה אומרו. ה

 '. כו אנחנו אחים עשר שנים הארץ אדוני לאיש שאמרו

 . כפולה שאלה זו מה' כו האיש שאל שאול אומרו. ו

 . כפולה ידיעה זו מה נדע הידוע באומרו וכן

 . לאמר אומרו עניין מה', כו העוד לאמר אומרו. ז
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 . מיותר הוא ונקומה אומרו כי ,ונלכה ונקומה אתי הנער שלחה אומרו. ח

 . ימותו שלא ודאי יחיו שאם ,נמות ולא ונחיה אומרו. ט

  .טפינו גם אתה גם אנחנו גם באומרו ריבה ומה
 . לאביהם עצמם את הקדים ולמה

 ישלחנו אמר לא ודאי כי, אתי הנער שלחה להיתח אומרו על הוסיף מה ,אערבנו אנכי אומרו. י

 . באחריותו ביילהתח לא אם אתו

 . עצמה הערבות והיא תבקשנו מידי ואמר כפל למה וגם

 בכליהם הארץ מזמרת קחו צוויו נמשך ואיך ,איפוא כן אם שאמר הנפקותא היא מה. יא

 . לכן מקודם ולא יהודה של זה ממאמרו

 ומעט צרי מעט היה למה, המושב הכסף ועל העלילה על לשחדו הוא ואם, המנחה עניין ומה
 . במרובה סיייתפ והלואי הארץ לאדוני דבש

 . אתכם השיבו אמר ולא בידכם השיבו בידכם קחו אומרו. יב

 טעם הוא, שקים בעשרה משגה היה יתכן שלא מלבד ,הוא משגה אולי שאומר הטעם וגם

 . גניבה מחמת שיתבעם ימשך כי, אותו יעורר למה, הארץ מאדוני נעלם משגה הוא אם כי לפגם

 . זולתו מבשם שדי באל רחמים ביקש למה. יג

 גם ומה ,בנימין ואת אחר אחיהם את ה' להם ישלח אם כי ,שכלתי שכלתי כאשר אומרו. יד

 .שכלתי שכלתי כאשר יאמר איך כן אם ,יוסף הוא אחר אומרו אם
 

-ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּוַהֶּׁשֶבר -ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת ב
  :ֹאֶכל-ָלנּו ְמַעט

 ימאן לא אז כי, הסל מן פרוסה תכלה עד דבר לדבר הוסיף לבלתי נועצו השבטים הנה אמנם

 חשב הוא וגם'. כו לזקן לו הניחו שאמרו) ח מקץ תנחומא( ל"ז כמאמרם למו לתת אביהם

 חפצים שהם אלא ואינו, היא תואנה הארץ אדוני מהאיש שאומרים מה אם לאמר מחשבות

 עמהם יהיה רצו כן ועל, ובצרות, ללחם נודדים והמה בביתו שלו הוא כי, קנאה מטעם לקחתו

 עד אמתין אעשה זאת לכן .תקחו בנימין ואת כמאמרו. זולתו מטעם או. כהם הוא גם בצרה

 אדוני מעלילת הוא ואם. קנאה מחמת ברעב וטפם ונשיהם עצמם ירעיבו לא אז כי פרוסה יכלה

 יקנו שלא להם אומר אותם בשולחי כי, והוא, אעשה זאת עוד כן על, בדבר סכנה ויש הארץ

 בלכתם שינסו באומרם בנימין את הוליך לבלתי יתרצו אולי, מעט אם כי רב שיעור ממצרים

 הן כי אליו יאמרו, אין ואם. הזקן מצער אליו באומרם ,לו ויוכלו יפותה אולי הארץ אדוני לפני

 בלכתם ואז, ובחזרה בהליכה עודם צורכם סיפוק כדי רק יהיה לא כי ,אוכל יקחו אשר הוא מעט

 כן על. יביאוהו לא אם תקנה ואין הרעה כלתה כי יראו אם עמהם, יביאוהו אוכל לשבור לשוב

 היה ואז, כמדובר השבר את לאכול לויכ אשר עד ,דבר והם הוא דיבר שלא שבהם השוה הצד

 .הנזכר הטעם מן אוכל מעט לנו שברו שובו דברו
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  דברים: שני להם רמז דרכו פי ועל

 בבנימין כן שאין מה, להם הוא חזרה כי, ההוא בדרך מורגלים הם כי כלומר שובו באומרו אחד

 . ללכת נסה לא כי

 אם כי, בבר שמעון את שהחליפו אותם חושד אינו האמת לפי כי לומר שברו באומרו שנית

 פתאומיות, שכלתם אותי באומרו שהחליפוהו להם שרמז גם כי .שברו ושובו, בדמים שקונים

 כאשר וטפם עצמם על גם חס היותו רמז לנו באומרו וגם. כך לאמר ההיא בעת תקפתו הצרה

 .לחם בחוסר לםוכ כי עצמו על

 

  :ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם-ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר לֹאַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר ָהֵעד  ג
 ובין כך בין לנסות, אוכל מעט להביא ללכת שנוכל רוחך על יעלה אל, ואמר יהודה השיב כן ועל

 לנסות אפשר אי כן ואם', כו פני תראו לא דבריו אלו הלא כי, בנימין מבלי האיש סיייתפ אם כך

 - וזהו. מעט לקנות בלכת

 אוכל מציאות לשבור אפילו כלומר :ָאִחינּו ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְל� ֹאֶכל-ֶיְׁש� ְמַׁשֵּלַח ֶאת-ִאם. ד

  - ואמר החליט כן ועל. שתשלחנו צריך למעט רב בין
 

   :ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכםִתְראּו -ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא-ֵאיְנ� ְמַׁשֵּלַח לֹא ֵנֵרד ִּכי-ְוִאם ה
 טעם מה תדע יאמר אפשר לאמר ואומרו. ברעב נמות אם גם כלל נרד לא משלח אינך אם

 אערבנו אנכי לאמר הוא שעתיד מה כלומר לאמר הוא הלא, אחיו כל ולא יהודה אליו ויאמר
 .לדבר הוא התחיל מעתה כן ועל ',כו

 

 , אשות בשתי הונכו היה יהודה הנה כי, יתכן עוד

 כי, ערבותי יקבל לא כן שאם, ילך לא אם מרגלים בסכנת שאנו אומר אם לי אוי בלבו אומר -

 הראשונים על ואם, צריך ערבא וערביה, בנימין את אבטיח איך מות בסכנת אני אם כי יאמר

 . בסכנה הוא גם להכניסו בנימין את להוסיף אויב איך מצטער הוא

 . עלינו קצף בשצף אחינו את לראות שרוצה אלא אומר לא אם לי ואוי -

 

, הסיבה והיקל הסכנה דבר הסתיר עשה מה כן על. לנו לתתו אבינו ימאן מאן ,אומר כה אם כי

 והפליג. חפצו עשות רק דבר אין כאילו, אחיכם בלתי פני תראו לא אמר כי רק היה לא כי, ואמר

 על כי, לשלח הוא מאן אם מות אימות ושיש, משולח בנער הסכנה בטוח יהיה למען בהתראות

 עוצם יורה זה כי, התרה כפולות התראות כלומר העיד העד אומרו וזהו. להתרותו הפליג כן

 אמר לא כי, הנער ילך אם בטחון ורוב], הנער ילך לא אם[ ונסתכן, רצונו בעבור התפעלות

 אם כי עונשם שם לא כי פני תראו לא אם כי, אויב לא אם אהרוג בחרב ואתכם אתם מרגלים

 .אוכל מכירת העדר ובכללו, מהם פנים הסתר
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 לאמר' וכו העיד העד לאמר יהודה אליו ויאמר באומרו, פעמים זה לאמר אומרו עניין וזהו
 שעתיד למה, לאמר הוא, המרגלים עלילת טעם אמר ולא 'וכו אליו ויאמרש מה לומר והוא

 כי בערבות יבטח לא פן מרגלים מסכנת ולא 'וכו העיד העד אמר כן על .אערבנו אנכי לאמר

 . זולתו על ערב יהיה ואיך בסכנה הוא גם

 שהוא למה כלומר 'וכו תראו לא לאמר הוא כפולה התראה שהזכיר העיד העד שאמר מה וכן

 באומרו למאן לאביו מקום והיה, בלבד פנים ראות העדר רק סכנה ומשולל קל טעם לאמר עתיד

 ירד לא אם כי, בדבר החזיק כאשר הראות למען ויכפלם בהתראות הפליג כן על, פחד אין כי

 .רעה ויעשה המלך חמת תעלה אתם אחיכם

 
  :ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח ו

 שאמר אם כי המרגלים דבר על מות אימת עליהם חזקה לא כי דברו את יעקב בשמוע ויהי

 את התרים עלילת להשקיט כי שאמרתם כה עד הנה אמר אז. אחיכם בלתי פניו יראו שלא

 כי שתאמרו עתה אך, ממות צלתםינ שבזה אמרתי כי, החרשתי דבר להגיד הוצרכתם הארץ

 אם, בנימין את תקחו לא אם בסכנה אינו שמעון ושגם, אחיכם את לראות שתאב אם כי רע אין

 .אח לכם העוד לאמר לי הרעותם למה איפה כן
 

-לֹו ַעל-ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח ַוַּנֶּגד-ַוּיֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל ז
  :ֲאִחיֶכם-ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ִּכי יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת

 דבר כי, בנימין את מהביא נחשוך אם להרג מטים נוייה לא כי, הדבר כן, ואמרו השיבו כן על

 לנו האיש שאל שאול כי הוא אך. השליט מלפני יצאה כשגגה כי, הוא הבל המרגלים
 כי, אח לנו יש כי להגיד אונב למען התנכל אשר את נא ראה, לומר', וכו לו ונגד ולמולדתינו

  :שאלות שתי האיש שאל שאול הלא

 . גדולתנו וסדר מחברו הגדול ומי, אנחנו אחים אם כלומר לנו .א

 לשאול ומזה חי אביכם העוד כך אחר לאמר כדי זה וכל, הולדנו אשר צאצאינו למולדתנו .ב

 בשאלות התחיל כי, הראשונות השאלות שלשת פי על מהאח לו ונגד ,אח לכם היש ולומר עוד

 אין ראשונות בשאלות כאשר כי שנחשוב דעתנו לגנוב ,האח שאלת אל לקו קו לימשך רחוקות

 על הרביעית זאת לו ונגד וזהו. הרביעית השאלה גם כן, דברים פוריילס מלך רצון אם כי דבר

 משאלות הידוע, לומר ',וכו יאמר כי נדע הידוע וזהו. הדברים בהמשך האלה הדברים פי

  .אחיכם את הורידו יאמר כי באחרונה נדע ראשונות
 קטן נער לראות שחפץ רק מות סכנת על אינו חפץ וכל ישעו כל כי יצא הדברים מכלל הנה

 .פחד אין כי באופן, בנו כיוצא ממנו

 

ֲאַנְחנּו -ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ַּגם-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ח
  :ַטֵּפנּו-ַאָּתה ַּגם-ַגם
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 יךמצוותוב הנער שלחה כי תירא אל הדרך מאסון כלומר ,אתי הנער שלחה יהודה אמר אז

. היא רבה כי אב כיבוד מצוות גם ומה, זוקיםינ אינם מצווה בדרך הולכים כי, תשלחנו כי, ילך

 בדברים עוד תתעכב ולא בלעדי דבר יעשו לא כי אתי שלחנו, אותך אנו שנכשל תירא ואם

. מנגד םייתלו נפש ושש ששים ייח הלא כי ונלכה ונקומה אם כי בשש צריך אין כי. ומועצות

 גלה, מות אימת הסתיר כה שעד גם כי, מרגלים מתביעת ונחיה לומר ,נמות ולא ונחיה ואמר

 אנחנו גם הוא ונחיה שאמרתי ומה. פרוסה כלתה כי ברעב נמות לא וגם. הצרה דוחק בעת

 כי. בנימין את גםה שמרבה אתה גם הוא נמות ולא שאמרתי ומה. שמעון את הגם שמרבה

 בספק ליכנס וטוב. בנימין טף את הגם מרבה טפינו גם. הסכנה בכלל הוא פה ישאר אם גם

 .בכללם והוא בודאי נפש שבעים בדם אומלב אחת נפש

 

  :ַהָּיִמים-ְוָחָטאִתי ְל� ָּכללֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶלי� ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני� -ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם ט
 . יהודה עם אם כי אחיו יתר עם משלחו שאינו שמורה קנאה יטיל הלא כי ראה יעקב והנה

 . כמדובר ונחיה אמר כן על כי מרגלים מעלילת מות סכנת להם היות גלה הלא כי ועוד

 בעינך רע אם לומר'. וכו אערבנו אנכי אמר אז, לבו שת ולא שתק אביו כי יהודה בראות ובכן

 ואומר שב הנני, באחריותם אתם לשלחו באחי תבטח לא כי שמורה אתי הנער שלחה אומרי על

 מאמר והוא .אערבנו אני כי אחריות עליהם וגם, מאתך המופקדים והם, עליהם ערב רק איני כי

 .קחו בנימין ואת כך אחר יעקב

 

 שלא שכן כל, בידי הגדול בכוחי עמו שאלחם ,תבקשנו מידי הארץ אדוני מצרת השנית ועל

 אומרו והוא. לפניך חי יעמוד באופן ההבאה ושתהיה אליך והביאותיו אם כי להלחם אצטרך

 ויאמנו כאומרו תביעותיו מכל האיש ישקוט ינוח אותו שבהוליך ידע כי והוא לפניך והצגתיו

 .לעיל שנזכר דבריכם

 

ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו -ִאםַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם  יא
  :ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת ָו�ט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים

 עם לו קרה אשר את זכר, כאמור למלחמה עצמו את יהודה הכין כי דבריו את אביהם וכשמוע

 עתה איפוא כן אם אמר כן על. הצליח כן ידי ועל ולדורון ולתפלה למלחמה עצמו שהכין עשו

 התפלה אך 'כו והורידו' כו מזמרת קחו. לדורון עתה גם עצמכם הכינו, למלחמה עצמך שהכנת

 הבטחות יתברך הבטחני אלו יתברך בשמותיו אשר', כו לכם יתן שדי ואל והיא, אעשנה אני

 .האיש לפני רחמים לכם יתן

 

. האיש לפני לרחמים לכם יתהפך כי רחמים לכם יתן ודין שידוד המורה שדי שם כי יאמר או

 .בחירה בעל היותו עם

 ) יא צא רבה בראשית( במדרש והנה
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 אבא את שהחרדתי החרדה אותה תאמר, חנילאי בר תנחום רבי בשם לוי רבי אמר

 . כאן עלי שנזדעזעה היא, איפוא מי ויאמר

 או מרגלים מעלילת עליכם מות אימת תהיהי חשבתי כה עד הנה אמר אפשר דעתם ולפי

 ודמם איננו ושמעון איננו שיוסף מה תהיהי מידכם כי ,שכלתם אותי ואמרתי. המושב מהכסף

 גודל בראותי אך .כלנה היו ועלי, כולכם תסתכנו שלשתם ועל, תקחו בנימין את וגם, נדרש

 אלי חרדה רק, עליכם מות סכנת אין כן אם, אמר, והצגתיו הביאותיו באומרו יהודה בטחון

 והבאתי אבא מצוות עשיתי כאשר ולכן. איפוא מי שיאמר אבא את שהחרדתי מה כנגד, לפנים

 '.וכו קחו ימצוותב עשו זאת וזהו. אביכם מצוותכ מטעמים הוליכו אתם גם, ונתברכתי מטעמים

 ואל באומרו וישלחני אלו שמות בשתי ברכני כשהחרדתיו כאשר '.וכו יתן שדי ואל כן ידי ועל

 .'וכו אותך יברך שדי

 

ַהֶּכֶסף ַהּמּוַׁשב ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה -ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת יב
  :הּוא

 ואת ,בידכם קחו משנה וכסף כן על, כגנבים התפס פחד אין הכסף דבר על גם כי ימשך ומזה
, יתפסהל ןועו למזכיר עליכם עצמו הכסף שיהיה תיראו ואל ,בידכם תשיבו עצמו המושב הכסף

 שחטאתם הוא שוגג וןוע איזה אם כי, מות משפט עליו לכם שיאונה נפש דם עליכם אין כי

 וזהו. לה והלכה הזאת החרדה עליכם באה כבר ההיא החומרית ההנאה תחת, אחר ממקום

 .תרוחמו השמים מן ה'ב נבטח כן ועל, מזיד ןועו ולא, בכם אשר הוא משגה אולי אומרו

 

 ההולכים דרך הנה כי '.וכו בידכם תשיבו' וכו הכסף ואת בידכם קחו משנה וכסף יאמר או

 הבר והמשביר. בשקו כספו צרור מוליך אחד שכל, הקונים ברבות, היוקר בעתות תבואה לקנות

 ישכחו הקונים רוב לפי לפעמים יקרה כך ומתוך. בתוכו שמוצא המעות כשיעור שק בכל נותן

 משנה שכסף זהרויה יעקב אמר כן על. ולחם בר ימלאוהו בשק הצרור ועודנו תוכו אל מהביט

 ולא הוא גם בידכם תשיבו המושב הכסף וכן. השק לתוך ולא לתתו מזומן ממש בידכם קחוית

 האוכל ויתנו, ריקים עודם בשקים כספיכם שמתם כי, זה הוא שנעשה משגה אולי. השק בתוך

 .בידים מושב היה ולא האוכל תוך הכסף נמצא כן ידי ועל, תוכם אל

 

  :ָהִאיׁש-ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל-ְוֶאת יג
 שלחה באומרו כבראשון ולא, השני כמאמרו, יהודה בערבות, כולכם כלומר קחו אחיכם ואת

 .למעלה כמדובר אתי הנער

 

ִּבְנָיִמין ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר -ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת-ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ְוֵאל יד
 :ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי
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 טרם מיתתי יקרב בנימין פרידת אם אדע לא אני הנה, לומר ',וכו רחמים לכם יתן שדי ואל

 גם אחיכם את לכם ושלח רחמים לכם יתן שדי אלש הוא שאבקש מה כן על. ואראנו אויב

 יום עד מעתה מבנימין שכלתי ושמעון מיוסף כה עד שכלתי כאשר ואני כי, אלי ישלחו שלא

 לעזוב הנער יוכל לא יוסף אל באומרו יהודה מאמר והוא. לפני יביאוהו טרם אמותה אם מותי

 הוא אחר שאומרו) שם( ל"רז דרך ועל. י"שוש רכפיר מצרתו אביו ומת אביו את ועזב אביו את

 שכאשר רצון יהי ואני כי, הוא להיהתפ ובכלל. יאמר שניהם םייבח שיהיו שהוא באופן, יוסף

 כי אותו בשלחי מבנימין לשכול חושב שאני מה יהיה כן, םייבח שהם לכם מהמשולחים שכלתי

 .חי יעמד

 

ִּבְנָיִמן ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְרדּו ִמְצַרִים -ֶּכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם ְוֶאת-ּוִמְׁשֶנהַהִּמְנָחה ַהּזֹאת -ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת טו
   :ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף

 םייתתק זה שבזכות כדי הכסף ומשנה המנחה את ויקחו כי. אביהם מצוות עשו כי אמר

 שהוא יוסף לפני ויעמדו הלכו כן על .האיש לפני רחמים לכם יתן שדי אלש שהיא להיהתפ

 לפני רחמים להם יתןש התפלה שתחול כדי, כמנהג להיתח ביתו על אשר לפני ולא, האיש
 .האיש

 

ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה ּוְטֹבַח ֶטַבח -ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת-ִּבְנָיִמין ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל-ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת טז
  :ַּבָּצֳהָרִיםְוָהֵכן ִּכי ִאִּתי יֹאְכלּו ָהֲאָנִׁשים 

 כן על. כנודע, מיםיימק היו הכל כי, ומליחה בשחיטה מלומדים להיותם מלאכול ימנעו פן חש

 את הבא וזהו. בכשרות הכל כי ויראו הביתה בואם עד הבישול ויכינו יטבחו שלא יוסף והיצ
 כי שיראו, ובשול מליחה שהוא והכן וגם, שחיטה היא טבח שיהיה טבח וטבח ואז האנשים

 .בכשרות הכל

 

  :ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵסף-ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת יז
 נעשה היה לא כי וכיוצא פרעה בית כן שאין מה ,יוסף ביתה האנשים את האיש ויבא וזהו

 .יוסף ביתה רק בכשרות

 

ְּדַבר ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו ַּבְּתִחָּלה -יֹוֵסף ַוּיֹאְמרּו ַעלַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי הּוְבאּו ֵּבית  יח
  :ֲחֹמֵרינּו-ֲאַנְחנּו מּוָבִאים ְלִהְתֹּגֵלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת

 
  היראה: זו מה להבין ראוי

  .יוסף בית להיות והחל היום האם. א
 . יוסף בית אוויב שלא גם בידו יעכב מי עליהם להתגולל יחפוץ האם. ב

  .ולהתנפל להתגולל הכפל הוא מה. ג
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 . חמוריהם על בוכים עצמם על תםייבכ שאחר .ד

 .הראשונה על ויערער פעמים שתי הלכו כאילו להיבתח אומרו. ה

 

 בית ולא, הארץ עם לכל משביר ששם קביעותו במקום בם דבר לא כי בראותם הנה אמנם

 כאשר אנשים שאין במקום, מעוקל משפט לעשות אם כי זה אין אמרו. יוסף בית אם כי, פרעה

 . מהם שיבוש וטובים גדולים שם כי הוועד במקום

 . ויתפשו שיחפשו באמתחותם ומשימים גוזלים שהיו היתכן אומרים היו שם היה אם כי, והוא

. ברעב וימותו ,להם ימכרו לא שעוד לגזול חמדו אוכל לשבור שבאו הראשונה בפעם האם ועוד

 . מכלים אין בביתו אך

  .באמתחותינו השב הכסף דבר על אמר הראשונה הטענה על
 . דבר אליו דובר שאין במקום מובאים אנו אמר השנית ועל

 כאשר כי, לומר, הראשונה את מזו לגלגל עלינו להתגולל והוא פה אותנו בהבאתו כיוון וגם

 לעשות יכול היה שלא מה. האחרת עשה זה העושה כי, מרגלים בתביעת צדק כן זאת עשינו

. עוד יחקור ולא דבריהם יאמנו הקטן את יביאו שאם נדר כי יגידון יעידון שם כי, הועד בבית

  .עלינו להתגולל וזהו
 

. באמתחותינו כספנו שם כי עשה הוא שזו כיון הראשונה אל מזו ראיה יביא איך תאמר ושמא

 לומר, גדול בכח בבית עלינו עצמו יפיל, בכסף עשה אשר עתה כי .עלינו ולהתנפל אמר לזה

 .עשינו אנו כי

 

 אם כי והוא '.וכו אותנו ולקחת הוא הלא ביתו תוך להביאנו התחכם שעליה אחרת סיבה ועוד

 מפני חמורינו גם לקחת יספיק לא, בנויישיח גם, לפניו אשר המלכות גדולי במקום מועדו בבית

 נפש להשיב באוכל לשלחם נוכל ולא חמורינו גם לקחת כרצונו יעשה בביתו אך. האמתלאות

 .יסתר נוחם ובזה. לםוכ יחד ברעב וימיתו, ביתו וכל אבינו

 
  :ֵּבית יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל-ַוִּיְּגׁשּו ֶאל יט
  :ֹאֶכל-ָיֹרד ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּברַוּיֹאְמרּו ִּבי ֲאֹדִני  כ

 ַאְמְּתֹחֵתינּו -ַהָּמלֹון ַוִּנְפְּתָחה ֶאת-ָבאנּו ֶאל-ַוְיִהי ִּכי כא
  :ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ַּכְסֵּפנּו ְּבִמְׁשָקלֹו ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו ְּבָיֵדנּו-ְוִהֵּנה ֶכֶסף

  : ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו-ֹאֶכל לֹא ָיַדְענּו ִמי-ְׁשָּברְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו לִ  כב
ִּתיָראּו ֱא�ֵהיֶכם ֵוא�ֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם ַּכְסְּפֶכם -ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל כג

  :ִׁשְמעֹון-ָּבא ֵאָלי ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת
 

 . הבית פתח דברו למה לב לשום ראוי. א
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 . בקשה לשון אינו כי ,בי לשון אומרו. ב

 . לפניו מתנצלים רק דבר בקשו לא וגם

 לנו היא ירידה באומרם) ד צב שם( ל"רז כיוונו אפשר זה הנה כי .ירדנו ירד כפל מהו. ג

 . מצרימה ירידה והשנית, ממעלה היא ראשונה הירידה כי נמצאו. אוכל לשבור שהוצרכנו

 . מיותר שהוא בתחילה אומרו. ד

 '. וכו במלון בדרך שבנו כי ויהי אלא לומר לו היה ולא ,אוכל לשבור שהוא ידוע וגם

 . דבר תובע אין כי לשתוק להם היה טוב כי. ה

 כספנו שם מי ידענו לא לומר לו היה אמתחתו בפי איש כסף והנה באומרו מיד כי .ו
  .באמתחותינו

 '. וכו כספם שם מי ידעו לא כי הוא שכן מוכח מאן. ז

  .תיראו אל ואמר חזר למה ,לכם שלום באומרו. ח
 מילי כפטומי ויראה פליאה שהוא מה לומר לב ישית איך', וכו מטמון לכם נתן אומרו. ט

 .האמתחות תוך שישימוהו

 

  :ַהָּבִיתֵּבית יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל-ַוִּיְּגׁשּו ֶאל יט
 כי התנצלות יקבל אם לראות ,הבית פתח אל בלבד ויגשו יוסף בית הובאו המה הנה אמנם

 בית וידונו לצאת קרוב שהוא בפתח לדבר טוב, יקבל לא ואם. ההערמה עשה זה כי חשדו הם

 .שם שהאנשים הועד

 

  :ֹאֶכל-ַוּיֹאְמרּו ִּבי ֲאֹדִני ָיֹרד ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר כ
 לנווכ של אדוני אתה ובלבי בי רק חניפות דרך לא ,אדוני בי יחיד בלשון אחד כאיש ויאמרו

 לא מהשר שיגנוב מי הלא לומר ',וכו ירדנו ירוד ויאמרו והתחילו. לשר עבד היותך עם, כאחד

 .להיבתח לא אך, יורגש לא כי בחסידות שהתנהג שלש פעמים אחר רק, הראשונה בפעם יהיה

 אוכל לו יתנו לא עוד כי, רעבון בימי בר לשבור שהולך מי כן יעשה לא כי ,שנית טענה עוד

, פעמים שני ירדנו ירוד האם תימה דרך לומר ירדנו ירוד אמרו אלו טענות ושתי. ברעב וימות

 . גנבנו להישבתח והיתכן, הראשון בפעם בתחילה רק היה כן לא

 .נפש להשיב אוכל לנו יותן לא שעוד ,אוכל לשבור היה כי ועוד

 

ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ַּכְסֵּפנּו -ַאְמְּתֹחֵתינּו ְוִהֵּנה ֶכֶסף-ַהָּמלֹון ַוִּנְפְּתָחה ֶאת-ָבאנּו ֶאל-ַוְיִהי ִּכי כא
  :ְּבִמְׁשָקלֹו ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו ְּבָיֵדנּו

 אמתחתו בשולי איש כסף היה אולי לומר ואין. במלון בדרך עד ראינו לא כי מיד החזרנו ולא

 הלא כי והחזרנו שגנבנו לומר ואין. האמתחת בפי מצאנו הלא כי, עליו הבר ושמתם ושכחתם

 .בידנו אותו ונשב
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  : ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו-ֹאֶכל לֹא ָיַדְענּו ִמי-ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו ִלְׁשָּבר כב
 זה אך, דבריכם ראות עד להטמין לנו היה כן שאם, השבנו תרגישו אם שלנסות לומר אין וגם

 אלא כספנו שם מי ידענו לא שאנו אלא הספק ואין, יםיביד הושם אך. לתת בידינו מיד מוכן וזה

 .אתה

 
ַּכְסְּפֶכם ִּתיָראּו ֱא�ֵהיֶכם ֵוא�ֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם -ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל כג

  :ִׁשְמעֹון-ָּבא ֵאָלי ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת
 עצמכם על והנה. ראשונה כסף לתת וחפצים חמוריכם על ולא עצמכם על יראים אתם הנה אמר

 אביכם ואלוהי אלוהיכם הנה כי ,נקבל לא המושב והכסף. תיראו אל חמוריכם ועל. לכם שלום
 הלא כי, האמתחות תוך כן גם ושומו מטמן יתברך הוא תת, כפול פלא על תתמהו אל לומר' וכו

 לכם נתן, אלוהיכם מהיותו .אביכם אלוהי וגם אלוהיכם יתברך הוא כי כפול זכות לכם גם
 אין, מכם יתבענו אדוני פן תפחדו ואם. באמתחותיכם נתנו ,אביכם אלוהי ומהיותו .מטמון

 .יבקשנו ומידי ,אלי בא כספכם כי מודה הנני כי, פחד

 

 בצרור עצמו כסף איש כל שגנבתם אפשר ואי, בשקו כספו צרור איש מצאתם הלא ,יאמר או

 יתר בכלל ונותנו הכסף מתיר תיייה שאילו, שלו בצרור איש כל כסף שהנחתי לא אם, שלו

 כספכם כי מעיד והנני. שלו בצרור וצררו מעותי בין כספו מכם אחד כל בירר יתכן איך, המעות

 .החשדה בלתי באופן אלי בא צרור בלתי

 

 ויוצא כן על, מעצמי לבבכם על המדבר הוא ואני, עמכם היא כן לא אדוני לב אולי תאמרו ושמא
 ויאסור) ח צא רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו. אדוניו לב טוב להם שיספר שמעון את אליהם

 . מיד הוציאו רק בלבד לעיניהם, לעיניהם אותו

 היה ויוסף, אבנים עליו זורק שמעון היה בבור יוסף בהיות כי) יג וישב בובר תנחומא( אמרו וכן

 אותו ויוצא באומרו הורה הסוהר בבית אסור בלתי שמעון היות וגם. פטומות לו זורק עתה

 בלבד מהם כי, אליהם רק, העולם כל אל יציאתו שתהיה מהסוהר ההוצאה יתהיה שלא, עליהם

 .נסתר היה

 

  :ַמִים ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם ַוִּיֵּתן ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמֵריֶהם-ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵסף ַוִּיֶּתן-ֶאתַוָּיֵבא ָהִאיׁש  כד
 יעבדום שאדרבה, רגליהם וירחצו מים בעצמו האיש ויתן, לעבדים יקחם פן שיראו מה כנגד

 אומרו וזהו. חנם מתנת לחמוריהם מספא ויתן אמר חמורינו ואת אומרם וכנגד. רגליהם לרחוץ

 .עצמו ידי על לחמוריהם מספא ויתן

 

  :ָׁשם יֹאְכלּו ָלֶחם-ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי-ַהִּמְנָחה ַעד-ַוָּיִכינּו ֶאת כה
  :ָאְרָצהלֹו -ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו-ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר-ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה ַוָּיִביאּו לֹו ֶאת כו
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 '.וכו שמעו כי הוא, הביתה בואו עד במקומו מיד אליו הוליכוהו ולא המנחה את ויכינו ואמר

 שאר הלא כי, שוחד ונותנים אשמים עצמם עושים היו להיתח אותה נותנים היו אם כי והוא

 לחם אתו יאכלו שם כי ששמעו במקום הכינו כן על. מנחה מביאים אין אוכל לשבור הבאים

 .שמאכילם מה על טובה כמחזיקים

 

  :ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ַהעֹוֶדּנּו ָחי כז
  :]ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְלַעְבְּד� ְלָאִבינּו עֹוֶדּנּו ָחי ַוִּיְּקדּו (ַוִּיְׁשַּתֲחוֻ) [ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו כח

 

  .חי עודנוש הוא בכלל ,אביכם השלום אומרו אחר
  .חי עודנו לומר צורך ומה לאבינו לעבדך שלום בתשובתם וכן
 בו שהיה קדשו רוח הוא האמתי חיותו כי) אונקלוס( ל"רז אמרו יעקב רוח ותחי באומרו אך

 מה יהיה זה ועל. יוסף ענייןמ ידע לא כן ידי ועל ממנו נסתלקה יוסף על עצבותו ידי ועל. תמיד

 הוא בו חיותו האם חי העודנו ביודעי, לו השלום אדע ובמה, אביכם השלום ואמר יוסף ששאל

 ויאמרו הסתירו והמה. ממנו קדשו רוח נמנעה שלומו והעדר שמצרתו היה ובלבו. קדשו רוח
 אחיהם את שהיצרו שעל יאמר אולי, בו קדשו רוח שעוד יאמרו לא שאם .חי עודנו' וכו שלום

 .הדבר נהיה איננו והאחד עליו שאמרו

 

ִאּמֹו ַוּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי -ִּבְנָיִמין ָאִחיו ֶּבן-ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת כט
  :ָיְחְנ� ְּבִני אלוהיםַוּיֹאַמר 
 . מיותר אמו בן אחיו אומרו

 מאמרם וידוע יחנך אלוהים ברכת לו חדהיינת למה וגם. הוא זה כי ודאי אחיכם הזה אומרו וכן

 .)ה צב רבה בראשית( ל"ז

 

. רחל בני עם והואח חשבו ולא ה"ז ממנין נסעו כי, מזה נסעו אליו המלאך מאמר זכר אמנם

 שהתעצמו ממה יהודה סיפר כאשר, אחים בגדר בנימין על מרחמים היו כי יוסף ראה והנה

 ארבעים בן היותו עם קטן קראוהו מאשר וכן ,אביו את לעזוב הנער יוכל לא אליו ואמר, בשבילו

, מרחל היותו אחר לאח חשבוהו איך, כמתמיה יוסף והיה. חיבה רוב הוראת שהיא שנה

, לבדו לו אחיו שהיה כלומר אחיו בנימין את וירא אומרו וזהו. עמו חיבה בחינת והראותם

 אחיכם הזה ואמר. רחל בני את והוציאו ה"ז ממנין נסעו כי, אחיהם ולא, רחל אמו בן להיותו
, אחרת אשה בן שהוא עם אחיכם לחשבו ממנו שנסעתם ה"ז למנין חשבתם זהה, לומר ,הקטון

 חיבה בזה שתורו קטן שהוא ואמרתם שנה ארבעים בן גדול הוא זה וגם. לכם לאח התחשבוהו

 .הוא התימה מן כה עד כי, תמיד בעיניהם חנך שיתן יחנך אלוהים אמר אז. יתרה
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 כדי יחנך הדין דתימ הוא אלוהים שגם רצון יהי בעיניהם חנך נתן הרחמים שם כה עד אם או

 .הדין דתימ בהסכים הפסק יהיה שלא

 

  :ָאִחיו ַוְיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה-ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל-ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי ל
  :ָּפָניו ַוֵּיֵצא ַוִּיְתַאַּפק ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחםַוִּיְרַחץ  לא

 

, אחיו את בראותו אך. יבוקש בלי בא מאליו הבכי הלא כי נחשב זר כמו לבכות ויבקש אומרו

 לכבות ובקש, לו עצורה בוערת כאש בקרבו והיה צרתו על שנצטער השנים כל על רחמיו נכמרו

 וזהו, להתאפק והוצרך חציו משום אשו נכבה ולא. להעבירו פניו ורחץ ובכה החדרה ויבא האש

 '.כו ויתאפק' כו וירחץ אומרו
 

ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו ְוָלֶהם ְלַבָּדם ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי לֹא יּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאֹכל  לב
  :ְלִמְצָרִיםתֹוֵעָבה ִהוא -ָהִעְבִרים ֶלֶחם ִּכי-ֶאת

 רצה לא הוא אך. לבדם ולהם לבדו לו וישימו זולתו עם אדוניהם את השוו לא לחןוהש עורכי

 - רק

 

  :ֵרֵעהּו-ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְּבֹכר ִּכְבֹכָרתֹו ְוַהָּצִעיר ִּכְצִעָרתֹו ַוִּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל לג
 הבכורות והוהש ולא, בכורות ארבעה היו כי הוא'. וכו כבכורתו הבכור והושיבם לפניו וישבו

 כצעירתו הצעיר וכן. גדרו לפי בכור כל רק, לראובן וגד דן והויש לא כי כבכורתו בכור כל רק, יחד
 '.וכו ויתמהו האלה הפרטים בכל השגיחו ועל. צעירתו ערך לפי פרטי כל

 

ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ַוִּיָּׂשא ַמְׂשֹאת ֵמֵאת ָּפָניו ֲאֵלֶהם ַוֵּתֶרב  לד
  :ִעּמֹו
. הוא והשלים אחת מנה נתנו יוסף ואשת מבניו אחד כל כי, היו בנימין של שחמש אמרו יש

 מארבעה הוא כי כנודע, חטא טעם טעם לא כי והכיר, בפניו אחיו את יוסף ראה כי לומר ואפשר

 יתר היה כן ועל, חטאו המה כי בפניהם יתרונו להם והראה), ב נה שבת( נחש של בעטיו שמתו

 ידות חמש לו עוד, מהם אחד ככל גופו על לו שניתנה אחת מנה מלבד כי .ידות חמש עליהם

 פגם שלא נשמה רוח נפש חיה יחידה, בחינותיה חמש על לנפשו שיש שמות חמשה כנגד

 .מהנה באחת

 

 שהיא וידוע לה אכסניא שהוא בחלקו שורה ששכינה הוא השבטים על בנימין יתרון כי יהיה או

 .ידות חמש עליהם יתרונו היה כן על א"ה נקראת
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 מד פרק
  

ַאְמְּתֹחת ָהֲאָנִׁשים ֹאֶכל ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת ְוִׂשים -ֵּביתֹו ֵלאֹמר ַמֵּלא ֶאת-ֲאֶׁשר ַעל-ַוְיַצו ֶאת א
  :ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹוִאיׁש -ֶּכֶסף
 שנמצא הגביע ענייןב, צר להם בנימין ובצרת, מדרכם שבו אם אחיו את לנסות יוסף רצה והנה

 את מלאל הבית ממשרתי לאחד לאמר' וכו מלא לאמר ביתו על אשר את ויצו. באמתחתו
 וזהו בסוד יהיה למען ידו על רק היה לא הגביע שימת אך. לאמר אומרו וזהו 'וכו אמתחות

 ' וכו כסף ושים
 

ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן ְוֵאת ֶּכֶסף ִׁשְברֹו ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶׁשר -ְוֶאת ב
  :ִּדֵּבר
 .יוסף כדבר ויעש' וכו תשים' וכו גביעי ואת
 - והוא שאחריו שבפסוק מה על יהיה, דבר אשר ואמר וחזר

 

  :ַהֹּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ֵהָּמה ַוֲחֹמֵריֶהם ג
 '. כו אור הבקר

 . שם שיניחום היתכן וחמוריהם אומרו אל לב בשום והוא

 לא ולמה, אמתחותיהם בפי מצאו אשר הכסף מצער הטהרו לא עדיין כי עליהם תימא יש ועוד

 . משם יצאו טרם האמתחות בדקו

 

. סוד יערימו עליהם רוחם על עלה לא שם, באהבה עמו וישכרו ששתו אחר כי, התחכם הנה אך

' וכו ביתו על לאשר ויצו אז. המילוי בעת להסתכל מיושב בלתי שדעתם השכרות גם ונוסף
 העצה תהיוהי. יוסף בית אתם היו ואמתחותיהם וחמוריהם המהו', וכו גביעי ואת' וכו מלא

 אמתחותיהם בפי יד יכניסו הטענה אגב פן, חמוריהם על הם שיטענו נשואותיהם מסרו שלא

, שלחום הבקר באור, עמוסות נשואותיהם היות ואחר. בעירם את טענו אם כי. הגביע וימצאו

, אותם לטעון חמוריהם את להוציא הם הצטרך מבלי וחמוריהם המה הולכים כאחד שהיו באופן

 . לחפש ודרך פנאי למו ניתן שלא באופן, שלחם יחד מוכנים רק

 

 שפירשו וכמו, לאלויותהון שתרגמו) יח בראשית( לשלחם עמם הולך כמו שלחו אומר נפרש ואם

. אותם ויםומל עמהם שלח כי, יותר יצדק. לויה לשון פרעה בשלח ויהי) בשלח( תנחומאב ל"ז

 שיראה, בפניהם לחפש בושו אותם ויםומל עודם כי, אתם ויהול בני שהלכו שלחו אומרו וזהו

 שאין במקום מהעיר שבהתרחק שאפשר יבצר לא אמנם. ללכדם שוחה שכרו אותם שחושדים

 שבצאתם יוסף והיצ, מזה מדאגה כן על. עולות ויחפשו, אמתחותיהם יריקו הארץ על, אנשים

 .אחריהם מהר ירדוף כן לעשות ירחקו טרם מהעיר
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ֵּביתֹו קּום ְרֹדף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים -ַעלָהִעיר לֹא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר -ֵהם ָיְצאּו ֶאת ד
  :ְוִהַּׂשְגָּתם ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה

  :ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאֹדִני ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהֵרֹעֶתם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ה
 

 .והמנות הסעודה טובה תחת הגביע לגנוב רעה שלמתם למה אמר

 ואם. חסרונו ירגיש ומיד בו אדוני ישתה אשר זה אך כי, הורגש שלא המושב ככסף זה ואין

 .אתם לא אך בו ינחש נחש הוא דווקא כי, לכם יסכון הלא, בו תנחשו למען עשיתם

 

  :ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתםֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאֹדִני ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהֵרֹעֶתם  ה
 עשיתם אשר חסידות נראה היה הלא כי והוא. עשיתם אשר הרעותם זה במעשה והנה

 נפקח ולא בכם נבטח למען ,בלבבכם תהיהי רעה כי הוא נהפוך כי נתגלה ועתה ,כסף בהחזרת

 בזה כי '.וכו הרעותם וזהו. הגביע לגנוב מועט והשבותם. יותר חשוב דבר תגנבו אם להביט עין

 .הכסף בחזרת עשיתם אשר רע היות הוראתם

 

  :ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאֹדִני ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחִליָלה ַלֲעָבֶדי� ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה ז
 עם, הזה כדבר לעשות בביתך אשר לעבדך חלילה האלה כדברים אדוני ידבר למה ויאמרו

 וכל, להם מהמטיבים לגנוב להם שחלילה אומרים אנו להם וגם, לגנוב שחזקתן עבדים היותם

 .אנחנו שכן

 

ֵהן ֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָמָצאנּו ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתינּו ֱהִׁשיֹבנּו ֵאֶלי� ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוֵאי� ִנְגֹנב ִמֵּבית ֲאֹדֶני�  ח
  :ֶּכֶסף אֹו ָזָהב

 . וחומר מקל הוא נהפוך, המושב הכסף החזרת אל מזה ללמוד שרצית מה כי

 . באמתחותינו מטמון לנו נתן ה' כי דבריך לפי מציאה תהישהי מצאנו אשר כסף הן .א

 בפי וישים יגנוב פתי מי כי אתנו היה שגנוב סברא יתהיה שלא אמתחותינו בפי תהישהי ועוד
 . במחתרת כגנב וימצא אחריו שירדפו ,אמתחתו

 . אליך השיבונו דבר תתבע מבלי כי .ג

 . וימצא לחפש אוויב פחד היה לא שמה היותנו אחר כי. כנען מארץ היות .ד

 . םיבידי נגנוב ואיך

 .אוכל ישברנו לא ששוב וגם, עמנו שהיטיב אדוניך מבית וגם

, זהב או כסף כחתיכת רק אינו אצלנו הלא, בו שהיה הניחוש סגולת מפני עשינו כי תאמר ואם

 ראיה משם אדרבה הכסף השבת אל מזה ללמוד שרצית מה כי באופן. בו ננחש שלא ידוע כי

 .וחומר מקל לזה
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 כן על. הפחד מתוך והחזרתם אתכם גנוב היה לא הכסף אותו שגם יאמר מי להם יאמר ולבל

, בזה יחשדנו נתמה לא זולתך על הנה לומר. האלה כדברים אדוני ידבר למה ואמרו הקדימו

 ומה. גנבנוהו לא כי ידעת כי, האלה כדברים לדבר תוכל לא אלי בא כספכם שאמרת אתה אך

  זה כל ועם, הכסף השיב שהוא לבבם עם שהיה גם

 

  :ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים-ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדי� ָוֵמת ְוַגם ט
 הנמצא בין הפרש אתן כי. הוא כן כדבריכם בדבר שאקל אם גם, שאגזור במה ,עתה גם ויאמר

 .אליו יםולנלו אתו

 

 אם כי, ראשונה גזלה על מות משפט דנים שאין רבים מלכים מוסיינ דרך הנה כי ,יאמר או

 פעם על כי, הלז הויכוח בעלי בלב היה יתכן זה דרך ועל. בגניבה ישלש או שינה עד, אחר עונש

 .עליה יומת ,מלך מבית גם ומה השנית ועל, עבד יהיה אחת

 

 ללמד שרוצה האיש מאמר הפך, וחומר הקל אומרם אחר כי והוא, העניין אל נבא ובזה

 שגדול מה לגנוב כדי להשיב והתנכלו גנבו כי, רעה עשו אז שגם המושב הכסף אל זה ממעשה

 ודאי זאת שלפחות ואנחנו. כבר עשה רעות שתים כי. ומת בידו שימצא מי אמרו כן על. הימנו

, עבדות ראוי אחת גניבה ספק על כי ודעתם .לעבדים לאדוני נהיה, בספק והראשונה, עשינו לא

 ימצא רוחם עלה לא כי והוא. לתויתח על סופו יוכיח כי, ימות שנית פעם בו נמצא אשר ועל

 . הראשונה היא זאת ולא הרוב אחר הלכו אם כי, הכסף ענייןב היה שלא בנימין באמתחת

 

  :ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים-ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיההּוא -ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן-ַוּיֹאֶמר ַּגם י
 על, הקטן באמתחת אותה שם בידו כי, תהיהי בנימין באמתחת כי באמת ידע הזה האיש והנה

 מי שפשעתם ימצא ואם, וחומר מקל פשעתם שלא לזו ראיה מהכסף כי אמרתם הלא אמר כן

 על והשאר. ימות ועליהן עשה רעות ושתים ,הכסף מעשה על סופו יוכיח כי ומת בידו שימצא

 ,הוא כן כדבריכם שאומר במה עתה גם והנה. יחיו אם כי ימותו שלא גזרתם בלבד אחד מעשה
 שמי אמת וחומר הקל כי דבריכם וגם. השנית עד ימות ולא עבד יהיה שבאחד, דינכם מדת כפי

 בכסף כי, לו היא אחת, זאת שעשה מי אני יודע כי כלומר, בזה חטא לא גם בכסף חטא שלא

 כן על, באמתחתו הגביע שם הוא כי, אתו ימצאש היה בנימין כי ידע כי והוא. בנימין נמצא לא

 ,נקיים תהיו אלי בא כספכם באומרי כעדותי אחת אפילו עשיתם שלא ואתם, עבד לי יהיה
 תהיו ואתם באומרו חושד היה השותק בנימין את כי בפירוש והורה. ממש כדבריהם והוא

 .םיינק יהיו והשאר לומר לו שהיה ,נקיים

 

  :ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה ַוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמן יב
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 כל של שברו כסף היה מהאמתחות אחד ככל הלא כי והוא, אחד בדבר ההוא האיש התנכל

 בפעם גם שברנו בכסף נזהרתם שלא היתכן אמרו ולא פיהם סכרו איך קשה והלא, מהם איש

 מטמון לנו נתן ה' ואם, הוא גם הגביע שם באמתחותינו כספינו עתה גם ששם מי כן ואם. הזאת

 התחבולה יתהיה ובזה, לנו ונתנו שלו הגביע מאדונך ה' הציל כן גם האמתחת תוך עתה

 להוריד רק הניחם שלא האיש חכמת תהיהי זאת אך. כן עשו שלא למו היה ומה מתגלית

 והוא, ידעו לא והמה, בידו הוא ויחפש אם כי, הכסף ימצאו פן, לחפש לא אמתחתו איש ולפתוח

 .העירה ויבאו' וכו איש ויעמוס רק לחפש לב שתו ולא נבעתו ומיד, בלבד הגביע גלה
 

ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר -ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכיַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר -ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה טו
  :ָּכֹמִני

ֲעֹון ֲעָבֶדי� ִהֶּנּנּו -ָמָצא ֶאת אלוהיםִּנְצַטָּדק הָ -ְּנַדֵּבר ּוַמה-ּנֹאַמר ַלאֹדִני ַמה-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה טז
  :ְּבָידֹו ִנְמָצא ַהָּגִביעַ -ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר-ֲעָבִדים ַלאֹדִני ַּגם

ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו -ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה יז
  :ֲאִביֶכם-ְלָׁשלֹום ֶאל

 .האל בעזרת הבאה פרשה בריש יתבאר

 

 

 ויגש פרשת
 

ִיַחר ַאְּפ� ְּבַעְבֶּד� -ָנא ַעְבְּד� ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל-ֲאֹדִני ְיַדֶּברַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי  יח
  :ִּכי ָכמֹו� ְּכַפְרֹעה

  לב: לשום ראוי

 . הפשט לפי זו הגשה מה. א

 . אדוני נא לומר לו היה, הוא בקשה לשון שאם ,אדוני בי אומרו. ב

 לשרת או אעין למפצע ואם, ממנו טוב אני למלחמה אם) ה צג רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 בוריג בעבד לחשוק האדון שדרך מה, לומר. כפשוטו בי לפרש כוונו הנה. מניה טב אנא בבית

   :דברים משלשה לאחת הוא וזריז

 . השלחן על לשרת או, עצים כחטוב משא עבודת טורח עליו לשים או, למלחמה או
 אני כי, הבחינות בכל בזה ולא באלו אדנותך תחול בי ,אדוני בי כי, צדקת לא חפצת באלה ואם

 .ממנו יותר מאלה אחד לכל הגון

 . באזנו ללחש רצה היתכן ',כו נא ידבר אומרו. ג

 . למלך ומשוהו מכבדו והוא אפו יחר במה הלא כי ,אפך יחר ואל אומרו. ד

 . בכתוב נזכר אין קשות אתו שדבר מלמד ל"ז שאמרו ולמה

 . כמוהו הוא במה ,כפרעה כמוך באומרו וגם
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 וכשהקל, נפשו ברצון 'כו עבדים הננו אמר להימתח כי ליהודה זאת מה העניין בכללות. ה

  '.וכו אליו ויגש כעס אז ,עבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר ואמר מעליהם

 עבדים הננו אומרו נדקדק לזה והנה. למלחמה הגשה) ד שם( ל"ז שאמרו למה גם ומה
 בייהח הוא כי אנחנו וגם בנימין לומר לו שהיה, בידו הגביע נמצא אשר גם אנחנו גם לאדוני

 . בעצם

 . לרבות בא מה, גםה שני עניין מה וגם

 יודה טרם, לאדוני נאמר מה אמר מאז אמרם לא', וכו שאל אדוני אלה טענותיו כל למה. ו

 .עבדים םוכל להיות

 

 . נצטדק מה נדבר מה נאמר מה) טז פסוק לעיל( מאמרם כפל אל לב נשית דרכנו פי ועל

 

ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר -ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה טו
  :ָּכֹמִני

 שווי על לא כי ידעתי הנה, לומר ,עשיתם אשר הזה המעשה מה - אליהם אמר יוסף הנה אך

 כי ספק אין אך, באמתחותיכם הנמצא כסף השבתם הלא כי, הכוונה יתהיה לגנוב הגביע כסף

 נחש כי ידעתם הלא כי, דעת בלי הזה המעשה ומה, אותו חמדתם שבו הניחוש סגולת על
 .יגעתם ולריק אתם לא אך, בחכמה כמוני אשר איש ינחש

 

 ועתה, אותו השיבותם הגביע ידי על שלקחתם מהכסף אנחש פן מאימתכם הנה ,יאמר או

 עשיתם מחכמה לא אך. מעשיכם שאר כל ולא גנבו מי אנחש לא הגביע בקחתכם כי חשבתם

 .כמוני אשר איש גביע מבלי גם ינחש נחש כי ידעתם הלא כי

 

ֲעֹון ֲעָבֶדי� ִהֶּנּנּו -ָמָצא ֶאת אלוהיםִּנְצַטָּדק הָ -ְּנַדֵּבר ּוַמה-ּנֹאַמר ַלאֹדִני ַמה-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה טז
  :ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו-ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר-ֲעָבִדים ַלאֹדִני ַּגם

  :דרכים משלשה באחד באים נוייה לך חטאנו אילו לומר 'וכו נאמר מה יהודה והשיב

 , פיוס דרך או

 כי, אמתחתו בפי איש כסף בשום פעם, אתם מרגלים פעם המפורסמות עלילותיך על בכעס או

 , לחובה ידינוך השומעים כל

 . עצמינו להצדיק טענות סדור דרך או

 לפני כעבד הפיוס בחלוקת אדוני א"וז ופיוס חיבה של אמירה בלשון לאדוני נאמר מה עתה אך

 . אדוניו
 . קשות אתנו הארץ אדוני האיש דבר א"כד נדבר מה קושי בלשון השני בדרך או
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 צרתינו ואין, לך חטאנו לא הלא כי לנו יסכון לא זה כל הלא כי ,נצטדק מה השלישית בדרך או

 אל ולא המכה עד נשוב רק התיקון ואין, אחר ממקום עבדיך ןועו את מצא האלוהים כי רק

 .כמוך ההשגחה שליח

 

 אנחנו בלבד לא עבדים הננו ואמר הדין את הצדיק כן ועל, צדיק בכסף מכרם על בלבו והיה

 שהוא בידו הגביע נמצא אשר גם, מכרו שלא ראובן את לרבות אנחנו גם אם כי שמכרנהו

 .כיוון שלטובה עם כראובן הבור אל אותו השליכו אמר שלא, מראובן יותר פטור

 

ְוַאֶּתם ֲעלּו ִּלי ָעֶבד -ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה יז
  :ֲאִביֶכם-ְלָׁשלֹום ֶאל

 לא איפא כן אם אמר אז עבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר יוסף תשובת ראה כאשר אך

 .מציל מידו אין ייבחיר הזה השלטון שלהיות אם כי הדבר נהיה ההוא ןועו על

 

ִיַחר ַאְּפ� ְּבַעְבֶּד� -ַעְבְּד� ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאלָנא -ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְיַדֶּבר יח
  :ִּכי ָכמֹו� ְּכַפְרֹעה

 ליהודה יוסף בין מליץ ידי על מדברים היו כה עד כי והוא '.כו יהודה אליו ויגש נגדו נחרץ אז

 קרוב יוסף אל נגש עתה כי אמר. ליוסף מצרי בלשון משמיע והמליץ המליץ באזני ידבר הוא כי

 מודה תיייה להיומתח עתה פני שמתי כי תקפיד אל ויאמר. עומד המליץ שהיה במקום אליו

 ואומר הדין את מצדיק תייישה למעלה שאמרתי מה אדוני בי הלא כי, עבדים לנווכ להיות

 אהיה ואיך כלומר, מכרו הוא כי והוא, ןוהעו אותו אדוני הוא בי, ]עבדיך[ עון את מצא האלוהים

 '.וכו עבד' כו עבדך נא ישב באומרו בסוף גלה וזה. עבד והוא פטור אני

 
 בסוף שפירש מה והוא, תלוי הדבר בי הלא כי בדבר אכנס לבדי אני אם תתמה אל יאמר או

 '.וכו ערב עבדך כי באומרו
 

 ולשון דברים בעל כי, והוא. המליץ במקום נגש כי ,ויגש באומרו שכתבנו מה אדוני בי ,יאמר או

 מליץ יהיה יחפוץ לא, לשונו במתק נגדו זיקים לירות וכמתלהלה משפט לאור להוציא למודים

 את ישנה שיקרה, אחר ידי על כן שאין מה דבריו להמתיק בו ידבר פה אל פה רק, בינותם

 .במליץ ולא תדבר אדוני בי באומרו ליהודה וזאת. טעמו

 

  אמצעי: בלי בך דברי מונעות יש סבות שתי והנה
 . אמצעי בלי לדבר אליך עצמי והומש שאני יראה בל הכבוד מפני. א
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 דבר עבדך נא ידבר בקשתי הנה כי, אינם אלה שני והנה. הקדש לשון יודע אינך שמא. ב
 בעבדך אפך יחר אל הנה כי, אליך עצמי והואש כי תקצוף ואל. המליץ באזני ולא אדוני באזני

 .אליך להשתוות עצמי אחשיב ולא אני עבדך כי

 

 במה והוא ,כפרעה כמוך הלא כי אפשר אי זה, הקדש לשון ידיעת ממך יבצר אולי השנית ועל

 יוסף וכן, לשון שבעים שידע לא אם מלך מלוך לבלתי היה מצרים מלכות חק כי ל"רזמ שידענו

 מחרתולש בלילה לשון שבעים גבריאל המלאך שלמדוהו לא אם הארץ על שליט נעשה היה לא

 . מהסהר יצא

 שלא יוסף את והשביע הקדש לשון מפרעה חסר היה כי ראה פרעה עם יוסף בדבר כי אמרו וכן

 בייחו כן למלוך הקדש לשון פרעה ידע בייחו כאשר כי הנה. ממלכותו יעבירהו פן הדבר יגלה

 הקדש לשון ממך העדר על מליץ צורך אין יהודה מאמר וזה. הארץ על שליט להיות יוסף לדעת

 אתה ובודאי, לשולטנותך אתה כן, ליודעו ביחו למלוך פרעה כאשר כי .כפרעה כמוך הלא כי

 .יודע

 

  :ָאח-ָלֶכם ָאב אֹו-ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש-ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת יט
ְלִאּמֹו ְוָאִביו ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו -ֲאֹדִני ֶיׁש-ַוּנֹאֶמר ֶאל כ

  :ֲאֵהבֹו
  :ֲעָבֶדי� הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו-ַוּתֹאֶמר ֶאל כא
  :ָאִביו ָוֵמת-ָאִביו ְוָעַזב ֶאת-יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת-ֲאֹדִני לֹא-ַוּנֹאֶמר ֶאל כב
  :ם לֹא ֹתִספּון ִלְראֹות ָּפָנילֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ִאְּתכֶ -ֲעָבֶדי� ִאם-ַוּתֹאֶמר ֶאל כג

 
 . פה צודק בלתי לאמר אומרו

 . זו שאלה אל רמז למעלה אין כי ועוד

 כסף ושומו, במשמר אותם שם ואשר, אתם מרגלים לאמר העליל מאשר לו הזכיר לא ולמה

 . אלו סיפורים ולא, הכסף גביע ואת, לצערם באמתחתו איש

 .הזה סיפור של טיבו מה וכן

 

  :ָאח-ָלֶכם ָאב אֹו-ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש-ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת יט
 אם כי היה לא חפץ וכל ישעו כל עמהם ועשה פעל אשר כל כי לומר יהודה כוונת כל אמנם

 והוהתא כן על), ז צג רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו ומראה תואר בעלי שהיו אותם שראה

 יגידו הדבר פני את לסבב דברים עלילות למו ושם, שלחנו על לשרת, כתוארם קטן נער תותאו

 ואמר התחיל כי והוא. הגביע ענייןב לעכבו ויתנכל, אליו יורידוהו כדמותן קטן אח להם יש אם

 אב מבלי האם כלומר אח או אב לכם היש כמתמיה אמר כעסו ובשטף', כו אתם מרגלים
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 ואחיו אביו שלום את לדעת עשה והוא. מרגלים היות לתרבות יצאתם ,אח או, להועיל ילמדכם

 . דבר להגיד פתח להם פתח כי

 

 אם לי אוי ואמר, כוונתו אל אולב כדי עלילות היו עשה אשר כל כי לו לאמר רצה יהודה והנה

 באומרו והוא. דבריו היו עלילות כי מתוכן יובן דברים דבר כן על. יעליבל למלך האמור כי, אומר

, עיקר שעשית מה ולא יד כלאחר אומר תיישה מה היה חפץ וכל ישעך כל לומר 'כו שאל אדוני

 היה כן לא, כמתמיה רק לדעת כשואל תייה שלא מראה תיישה אב לכם היש אמרך כי והוא

 תמיהה ולא לאו או הן שנאמר כדי אח לכם היש לאמר שאלה תהיהי ונתךוכ אם כי, האמת

, ליסרכם כלומר אח או אב לכם אין האם בהפך השאלה תהיה ראוי היה הלא כי והראיה. בלבד

 השאלה א"ה רק בתנועתך התימה א"ה תהיהי לא כי הרי '.וכו לכם היש חיוב בלשון היה אך

 .לך לשנאמר שהוא לאמר

 
 כי יורגש לבל האב את והקדמת הוספת מבקש תייה שאחינו יורגש לבל כי, לאמר יכוין או

 לכם היש תחילה אמרת אח או כך אחר לאמר כי 'וכו היש לאמר א"וז, בלבד האח אל כוונתך
 אין אך ',וכו הורידוהו ותאמר הבן את רק הזכרת לא כך ואחר בשנים פתחת כי והראיה .אב

 .באב פתחת דבר ולהסתיר מכוערת לפניך האח ששאלת אם כי זה

 

ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת -ֲאֹדִני ֶיׁש-ַוּנֹאֶמר ֶאל כ
  :ֲאֵהבֹו

  :אויב לבל טענות שש לפניך ונשם הדבר ונבן

 . מלשמשו בן מלפניו להוציא אין ולזקנותו זקן אב לנו יש אחד

 . מלפניו הסירו הרבה לאב ויצר ,זקונים וילד והוא שני טעם ועוד

 . קטן הוא כי שלישית

. באחיו הדין דתימ שהתחילה אחר, בדרך אסון לזה יקרה הדבר וקרוב מת ואחיו כי רביעית

 . יותר מרובה שאסונו לאמו לבדו הוא ויותר חמישית

 .ממנו נפרידהו ואיך אהבו אביו שישית

 

  :ֲעָבֶדי� הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו-ַוּתֹאֶמר ֶאל כא
 שאין אמרנו כאשר כן אם, שניהם על חס תייה כי יתהיה אח או אב לכם היש שאלתך ואילו

 את הורידו אמרת ולא, פרידתם על חסת ולא הבן את ותפשת האב את עזבת למה להפרידם

 הזכרת לא ולמה אלי הבן את הורידו אם כי, במקומם לכלכלם או, עליהם עיני ואשימה שניהם

 .האב את הזכרת הדבר ולהסתיר עיניך נתת הבן על להישמתח אם כי זה אין אך. האב את עוד
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 ובאמור בדרך ימות פן יראים ואנו' וכו ויותר מת שאחיו אמרנו כי חסת לא הבן על גם כי ועוד

. בואו אחרי עליו עינך שתשים במה, בדרך מיתתו תתוקן איך עליו עיני ואשימה אלי הורידוהו

 .בדרך ימות אם לך ומה חפצת רצונך לעשות אם כי חסת הנער על לא אך

 

  :ָאִביו ָוֵמת-ָאִביו ְוָעַזב ֶאת-יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת-ֲאֹדִני לֹא-ַוּנֹאֶמר ֶאל כב
 ואם '.וכו אביו את לעזוב הנער יוכל לא ונאמר שבנו, הנער אסון אל לבך שמת שלא ואחר

 האב במות אחפוץ לא אמרת לא למה אח או אב לכם היש כשאלתך שניהם על טוב לבך היה

 - אמרת אך. עליהם עיני ואשימה שניהם יבואו יחד אם כי, מבנו יעזב ולא

 

  :לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ִאְּתֶכם לֹא ֹתִספּון ִלְראֹות ָּפָני-ֲעָבֶדי� ִאם-ַוּתֹאֶמר ֶאל כג
 על לא חס ובלתי, הנער את לקחת רק אינה כוונתך כל הנה ',וכו הקטן אחיכם ירד לא אם

 חסת ולא אלי הורידוהו אמרת, מת אחיו כי הבן שימות כשאמרנו כי. אביו מיתת על ולא מיתתו

 כי הנה ',וכו ירד לא אם אמרת בנו יעזבנו אם האב שימות אמרנו וכאשר, בדרך ימות פן עליו

 .רצונך עשות רק מיתתם לב על שם אינך

 ולא, גידל שזה מי על אחוס לא למרגלים אתכם מחזיק להיותי כי תדעו בזה הלא תאמר ושמא

 כן שאם אפשר אי זה, אתם מרגלים או כנים אם לדעת רק בבואו חפץ ואיני, אחיכם נפש על

 עונש זה ואין פני לראות תוסיפון לא אמרת אך, אתכם אהרוג אחיכם ירד לא אם לומר לך היה

 .הנער את לקחת חפץ וכל ישעך שכל רק זה אין אך. למרגלים

 

  :לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ֲאֹדִני-ָאִבי ַוַּנֶּגדַעְבְּד� -ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל כד
 ונאחז, והגביע הכסף וגניבת מרגלים עניין ומשמיט, נקלה על השבר מרפא אני כי תאמר שמא

 יוכל שלא ואמרתם' וכו אב לכם היש ששאלת רק הדבר היה לא כי ואומר הדברים בסבכי

 כי נא שמע כן על. אחר לדבר ענייןה ומשיאין תומו בסכנת שאתם העיקר עזבתם והנה, אולב

 יותר צרתנו על יחוש מי ראה הלא כי, הוא ותואנה הבל כי ההיא לעלילה יצחק השומע כל

 לו ונגד' וכו עלינו כי ויהי הנה כי, כמצחק היה זה כל ועם, בעיניו תגדל קטנה והצרה, מאבינו
 כמרגלים שנתתנו דבריך כל כי שהוא מרבה האת וגם, באורך אלא הגדה אין כי, אדוני דברי את

 לא כאילו אלא, למרגלים חשבכם איך ולומר הדבר על להשיב אפילו חש ולא, לפניו ספרנו הכל

  - אמר, חשש שום היה ולא דבר לו אמרנו

 

  :ֹאֶכל-ָלנּו ְמַעט-ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו ֻׁשבּו ִׁשְברּו כה
 .המה הבל דברי עלילות כי אוכל מעט לנו שברו שבו

 

לֹא נּוַכל ִלְראֹות ְּפֵני ָהִאיׁש -ֵיׁש ָאִחינּו ַהָּקֹטן ִאָּתנּו ְוָיַרְדנּו ִּכי-ַוּנֹאֶמר לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם כו
  :ְוָאִחינּו ַהָּקֹטן ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו
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 לא ,פני לראות תוסיפון לא לנו שאמר רק, סכנה אין כי אמת הן ואמרנו לו הודינו אנו גם ואז

 '.וכו לראות נוכל לא כי אם כי, חלילה מרגלים טענת ענייןב נסתכן אויב לא שאם
 

  :ִּלי ִאְׁשִּתי-ַוּיֹאֶמר ַעְבְּד� ָאִבי ֵאֵלינּו ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה כז
 אויב אם אנחנו כנים כי תדע בזאת כי, אמרת באשר ממש היות בדעתו מעלה היה לא איך ראה

 שהודינו עלינו אם כי דבר אשמת מטיל היה עליך לא הנה כי. לו סיפרנו כאשר הקטן אחינו

 ולקחתם 'וכו ידעתם אתם באומרו עלינו אך. מאמריך היו והיתול שחוק כי, הכרח בלי להוליכו
 שנים כי ידעתם אתם ואמר וחומר קל שנשא הכתוב וכוונת '.וכו והורדתם' וכו זה את גם

 .בעיני זרעה צרת כאב יגדל כי, לי ועיקרית המיוחדת אשתי לי ילדה

 

  :ֵהָּנה-ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי ָוֹאַמר ַא� ָטֹרף ֹטָרף ְולֹא ְרִאיִתיו ַעד כח
. בבחירתו ויצא רק בחזקה מאתי לוקח לא הראשון כי אסון לשיקראם בניה מעותדים כמה וראו

 לו היה עדיין כי כלומר האחד וזהו אמו בבני הדין דתימ פגעה לא עדייןש האחד שהיה ועוד

 . שני

 אך אמר זה כל ועם, אחיו שלום את לראות לי מהיותו מאתי יצא רק נדוד הרחיק לא כי ועוד
 .טורף טרוף

 
  :ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה-ֶזה ֵמִעם ָּפַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-ֶאת-ּוְלַקְחֶּתם ַּגם כט

 וגם. םיבידי ולקחתם רק כראשון מעצמו יוצא זה אין הנה כי בהפך ששלשתם עתה תעשו ומה

 קרוב למקום אינו וגם. בראשון הדין דתימ פגעה כבר כי זה את גם וזהו הראשון אסון על הוא

 מכל נפרד שהוא, פני מעם רק מלפני שאינו רחוק שהוא פני מעם רק, מאתי שהיה כאחיו

 שהוא חשיכה עם) א לד שבת( א"כד סמוך כאומר הוא עם שמלת, פני אל הסמוכים סביבות

  אבל שיבתי תורידו ולא, רחוק אם כי, סמוך שהוא מה מכל כך, חשיכה לספק קודם
 

  :ַעְבְּד� ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו-ְוַעָּתה ְּכֹבִאי ֶאל ל
  :ֵׂשיַבת ַעְבְּד� ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה-ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדי� ֶאתֵאין ַהַּנַער ָוֵמת -ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי לא

 

 כדברך היה אם אמר. כנודע זו עם זו מתקשרים בלתי חוטא נפש עם צדיק נפש כי ידוע הנה

 אביו ימות פן מצטער תיייה לא, הקדוש אביו נפש עם קשורה בלתי נפשו, הוא גנב שבנימין

 אביו נפש צאת לבלתי יעמוד הבן לנפש האב נפש שבין היחס הפרש כי ,הנער אין כי בראותו

 כי, הבן חטא על הבן מנפש האב נפש יתפרדו לא כי היא דאגתי אמנם. בנו נפש עם להתדבק

 כן ועל, באמתחתו הושם יםיביד כי היה שקר הגביע עניין כי כלומר. בנפשו קשורה נפשו אם

  התקשרותם לרוב
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  :ֵׂשיַבת ַעְבְּד� ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה-ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדי� ֶאת-ִּכי ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו לא
 תהיהי לא אביכם יראת הלא, לאמר ליוסף אפשר היה הלא כי והוא .ומת הנער אין כי בראותו

, הארץ לאדוני אהוב והוא בגופו שלם בא כי אליו ואמרו עלו עתה והנה, בדרך אסון יקראנו פן רק

 בנפשו קשורה נפשו הלא אך, הדבר טוב עמו נדבר טרם ימות לא אם אמר כן על. לו ינוח ואז

 ויראה לפניו מרחוק באים אותנו בראותו והיה אך, בנו חי כי לו נדבר עד לעכבה כח יעצר ולא

 . הנער על יחוש שלא מותו אחר לו נדבר ואיך, אביו ומת מיד אתנו הנער אין כי

 

 נוריד שלא גם הלא, בנו שחי כיוון כמאמרו שאולה ברעה יהיה לא מיד שימות גם תאמר ושמא

 .שאולה ביגון' וכו והורידו וזהו, בנו מת כי בחשבו ביגון מהיות יבצר לא שאולה ברעה שיבתו
 

  :ַהָּיִמים-ְלָאִבי ָּכל לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי� ְוָחָטאִתי-ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר ִאם-ִּכי ַעְבְּד� ָעַרב ֶאת לב
  :ֶאָחיו-ָנא ַעְבְּד� ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם-ְוַעָּתה ֵיֶׁשב לג
 :ָאִבי-ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת-ֵאי� ֶאֱעֶלה ֶאל-ִּכי לד

 
 אני רואה יוסף שאמר) ח צג רבה בראשית( ל"רז אמרו כן ועל, טעם נתינת היא כי מלת הנה

 אומרו על יקושר ואפשר'. וכו ערב עבדך כי לו והשיב, אחיך ולא אתה תדבר למה, פטיט אותך

 עבדיך והורידו כאמרו, לנווכ אל הרעה חסייא אם לי תאמר אם עתה ואמר', וכו עבדיך והורידו
 '.וכו ערב עבדך כי הוא הלא, לבדי הקורה בעובי נכנס אני איך', כו

 

 . לאחרים לאמר אינו כי לאמר אומרו לב לשים ראוי הכתובים ולעניין

  .אבי את שימצא ברע אראה פן באומרו ויצא ערב היותו בטעם שנכנס ועוד
 .מיותר יראה אחיו עם אומרו וכן

 

  :רעות שני יש בנימין שוב בבלתי הנה כי, אבי צרת על צרתי עתה ראו יאמר אך

 . החרם על שאעבור .א

  .אבי את תמצא אשר הרעה .ב
, בנימין ישוב לא אם היה לא ערבותי דרך הנה כי, אבי צער עלי קשה כמה ראה גם ראה והנה

 .החרם חל ידי על ולא יושב אם גם כי, בעצמי אביאנו לא אם לאמר רק

 

  :ֶאָחיו-ְוַהַּנַער ַיַעל ִעםָנא ַעְבְּד� ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני -ְוַעָּתה ֵיֶׁשב לג
 אחיו עם יעל והוא הנער תחת פה אשבו שקבלתי העונש עלי שאסבול אומר אני זה כל ועם

 הרע ממצא בחרתי זה על כי בעצמי אביאנו לא אם שקבלתי החרם עונש אסבול כי עמי ולא

 ועם. בעצמי אביאנו לא אם שהיה החרם שהוא' כו וחטאתי' וכו ערב עבדך כי וזהו. אבי אל
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 יותר אסבול זה כי ,יעל והנער בעצמי אביאנו ולא פה עבדך נא ישב ועתה כי אומר אני זה כל

 , מרעתי אבי צער ארגיש יותר בלעדו בעלותי גם כי, אבי בצרת מראות

 

 :ָאִבי-ֶאתָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא -ֵאי� ֶאֱעֶלה ֶאל-ִּכי לד
 .כאמור החרם מעברי עלי קשה זה כי 'וכו ברע אראה פן' וכו אבי אל אעלה איך כי

 עולם עבד אהיה תרצה שלא יונח לו ןויכו' וכו עבד עבדך נא יהי אמר ולא' וכו נא ישב ובאומרו

 .אחיו עם יעל עד לעבד אשב לפחות, במקומו
 

  מה פרק
 

ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו -ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא-ְלֹכל ַהִּנָּצִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא הֹוִציאּו ָכלָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק -ְולֹא א
  :ֶאָחיו-ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל

  :אצלו סוגים שני היו והנה. עצמו לעצור יכול ולא לבכות מבקש היה הנה

 שמה היו ונכבדים רבים כי זה בתגר גם ומה, אתו הנמצאים הארץ מגדולי עליו הנצבים .א

 לראות באים השרת מלאכי אפילו שהיו) תנחומא( ל"רזל גם ומה. הנער משפט יהיה מה לראות

 . זה עם זה ניםיימד ושור אריה איך

 .ומשרתיו בניו ביתו גרי שם שהיו .ב

 

 לא אך עליו הניצבים בפני רק היה לא אנשים בפני ודעוולהת מלבכות בוש שהיה מה והנה

 ואמר. בוש היה מהם כי עליו הנצבים בשביל מלבכות להתאפק יוסף יכול ולא וזהו. ביתו מגרי

 איש כל הוציאו ויקרא כן על, להם בזיון כדאי הוא שיצאו לבדם עלי לנצבים אומר אם בלבו
 איש עמד לאש נמשך ומזה. הנצבים יצאו ביתו בני אגב למען אליו הקרובים כל גם שכלל מעלי
 עליו יקפצו פן לו טוב אז כי הבית בני שם שימצאו היה רצונו כן לא שאם 'וכו בהתוודע אתו

 וחזר המלאך ודחפם להרגו בקשו כי) מד רמז שמעוני ילקוט יןעי( ל"ז שאמרו כמו ויזיקוהו אחיו

 .אלי נא גשו ואמר כך אחר
 

, ושור אריה ניםיימד איך לשמוע שם היו השרת שמלאכי שאמרו ובמה הלז ל"ז ובמאמרם

 שבאומרו והוא. אחיו מפחד, המלאכים לא אך כלומר איש כל הוציאו באומרו כיוון זה כי אפשר

, מידם אותו הציל למען אחיו את דחפו והם. המלאכים יבינו לשון אמר איש כל הוציאו לעבדיו

 באו לא המה כי זה להם לרמוז והוצרך. מלאכים אם כי איש עמד לא ובזה, שם יהיו שחפץ

 .להם שילכו אפשר היה שלום בעת עתה לכן, ניםיימד היו איך רק לראות

 

  :ֹקלֹו ִּבְבִכי ַוִּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה-ַוִּיֵּתן ֶאת ב
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 כח עצר ולא, הבכי בא טרם בקריאה קול בהרים נתאמץ הוא אך, למרחוק נשמע הבכי קול אין

 היוצאים מצרים וישמעו כן ידי ועל ,בבכי קולו את ויתן וזהו, הבכי עם קולו הרמת ונצטרף לעכב

 .פרעה בית עד נשמע וגם, עליו נצבים שהיו
 
  :ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו-ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ג
ְמַכְרֶּתם ֹאִתי -ַוִּיָּגׁשּו ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשרָנא ֵאַלי -ֶאָחיו ְּגׁשּו-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ד

  :ִמְצָרְיָמה
 אלוהיםְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני -ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי-ֵּתָעְצבּו ְוַאל-ְוַעָּתה ַאל ה

  :ִלְפֵניֶכם
  :ָחִריׁש ְוָקִציר-ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאיןֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ -ִּכי ו
  :ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה אלוהיםַוִּיְׁשָלֵחִני  ז
ֵּביתֹו -ְלָאדֹון ְלָכלַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּו אלוהיםַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי הָ -ְוַעָּתה לֹא ח

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ּומֵׁשל ְּבָכל
ִמְצָרִים ְרָדה -ְלָאדֹון ְלָכל אלוהיםָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנ� יֹוֵסף ָׂשַמִני -ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ט

  :ַּתֲעֹמד-ֵאַלי ַאל
  :ָל�-ֲאֶׁשר-ה ּוָבֶני� ּוְבֵני ָבֶני� ְוצֹאְנ� ּוְבָקְר� ְוָכלּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאּתָ -ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ י

  :ָל�-ֲאֶׁשר-ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְת� ְוָכל-עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן-ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְת� ָׁשם ִּכי יא
  :ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכםִפי -ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ִּכי יב
ָאִבי -ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת יג

  :ֵהָּנה
  :ַצָּואָריו-ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל-ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן-ַוִּיֹּפל ַעל יד
  :ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו-ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל טו

 

 כוונת אל בהן אוונב להעיר הראיות הערות קצת אל לב נשית הכתובים ביאור אל אולב
 . אלה קדש מקראי

 סר והניחו אביו ישראל כבוד דבר על לבו שת לא אשר אליו הגיע ומה ליוסף היה זה מה. א

 אשלחה ההם הימים מן ביום אמר ולא, שנה ועשרים שנים בנו על מתאבל ממות מר וזעף

 לקראת ומגיד רץ לקראת רץ לשלוח ירבה כי זהב ויבוז כסף ויבוז, חי עודני כי לאבי ואגידה

 בבית מצליח איש ויהי מצרימה הגיעו מאז, ממנו יסירנה בלב דאגה עד, פה ועל בכתב מגיד

 . מצבו מטוב לבשרו המצרי אדוניו

 . אביו יפדנו אולי הסוהר בבית ובהיותו

 זו מה ופלא הפלא יפלא הלא כי, הרעב םיושנתי שבע שני שבע הארץ על שליט בהיותו או

 .שתיקה
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 יודעה'  חפץ לו, אמר כי, ליוסף קרה אביו יצחק כמקרה כי ולומר לדבר איש שיוכל אמת והן

 נכון טעם עוד כי אחשבה אך. הוא גם שתק כן ועל בעצמו יתברך הוא לו יודיענו ליעקב הדבר

 יתר בהעיר אחיו אל יוסף דברי המגידים המקראות פי על ומתקבל נאה יוסף עם כמוס היה

 . באה הנה והראשונה. להעיר עדנויי אשר הערות

 אביו מת לא איך כמתמיה רעתו להגזים כבא יראה הנה כי, חי אבי העוד יוסף אני אומרו. ב

 . להו מצער קא וצעורי, בעיניהם אשמתם ולהקל לנחמינהו אתא כי נחשב זר כמו והלא, מצרתו

 וגם בראובן יצדק לא לו הרעו אשר על ממנו בושו כי הוא אם כי', וכו אחיו יכלו ולא אומרו. ג

 . הלחנות בבני בעצם לא

, המלאך ודחפם, למו שעשה מה על להורגו קשוישב) שמעוני ילקוט( ל"רז אמרו אדרבה כי ועוד

 . אשמים היותם על בושו ואיך ,אלי נא גשו להם לאמר שהוצרך עד

 . ממנו נאמר ולא מפניו אומרו נדקדק גם

 . לפניו והמה הגשה זו מה יקשה הפשט לפי כי ,אלי נא גשו אומרו. ד

 . הקודם בפסוק זה אמר הרי כי ',וכו אחיכם יוסף אני ויאמר אומרו. ה

, אשמתם להכביד בא כי יורה ובהזכירו, הוא נודע הלא כי מצרימה אותי מכרתם אשר אומרו. ו

 . הכתובים בשאר הכוונה הפך והוא

 . מיותרת ועתה מלת כי ',כו תעצבו אל ועתה אומרו. ז

 . בו שיעצבו, ההוא זולת זמן יש כי יורה הוא וגם

 ובכללו תעצבו אל אמר שעליו הדבר זה הלא', וכו אותי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל אומרו. ח

 . להם יחר שלא הוא

 . אחד והכל אחר עניין כמוסיף הלשון שטבע אלא עוד ולא

 . אחרת בדרך המחיה להביא ה'מ יחסר האם כי ',כו למחיה כי אומרו. ט

 . לפניו למחיה ה' שלחם כי הוא ונהפוך ,לפניכם אלוהים שלחני אומרו. י

 . הקודם והוא לפניכם אלוהים וישלחני שנית אומרו. יא

 עצמו את ומגדיל ואחיו אביו בזכות כממעט יראה שהלא, בארץ שארית לכם לשום אומרו. יב

 . מתים לםוכ היו ובלעדו שארית להם הנותן שהוא

 שארית אמר ראשונה כי, הפכית ובחינה יתור שהוא ,גדולה לפליטה לכם ולהחיות אומרו. יג

 לשתהיה רק הועיל לא כאילו 'כו ולהחיות אומר כן ואחרי, שארית להם היה לא בלעדו כי מורה

 . קטנה ולא גדולה הפליטה

 . מיותר ועתה מלת כי ',וכו שלחתם אתם לא ועתה אומרו. יד

 . השילוח היה עתה לא וגם

  .שלחו ה' כי פעמים זה נאמר הרי כי .טו

 . מפרעה והחילו ,מושל אדון אב, שררה בחינות שלש אלה המה מה. טז

 . השאר על משתרר היותו הוא למלך אב היותו בכלל כי ועוד

  .אבי אל ועלו מהרו הלז הנחיצות עניין מה. יז
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. מצרים לכל לאדון רק לאביו שיאמרו אמר לא שהזכיר שררה חלקי משלשה כי שינה למה. יח

 . אלי אביו שירד עצמו כמחשיב יראה אלי באומרו כי ,אלי רדה אומרו. יט

 יבצר ולא, מצרים גבול מכל גושן ארץ להם שבחר היה זה מה ,גושן בארץ וישבת אומרו. כ

 . גושן בארץ כאשר אליו קרוב בו גם יהיה מקום

. כב. אביו את שמכלכל כמתגאה יראה כי נחשב זר כמו הלא כי שם אותך וכלכלתי אומרו. כא
 . ובהם בבנימין הוא אחד הראות שחוש אחר חילקם למה ,אחי ועיני רואות עיניכם והנה אומרו

 . המדבר אני אמר ולא המדבר פי אומרו וגם

 בנך אמר כה למעלה מאומרו שינה למה ,במצרים כבודי כל את לאבי והגדתם אומרו. כג
  '.כו כבודי כל את לאבי והגדתם עתה ואמר 'כו שמני יוסף

 . במצרים כבודי הוא שראו מה הלא כי, ראיתם אשר כל ואת אומרו. כד

 הצוארים על הנפילה היות בהודיע יוסיף ומה יתן מה ',כו בנימין צוארי על ויפול אומרו. כה

 שעל בנימין בחלק שנבנו מקדש בתי שני על לפרש) יב צג רבה בראשית( ל"רז שהוצרכו עד

 . היה אחד כי שילה משכן על יוסף בצוארי זה לפי לדחוק ויצטרך, צוארים שני אמר כן

 צוארים נזכרו לא ובהם. לבנימין ולא להם נשק למה ,עליהם ויבך אחיו לכל וינשק אומרו. כו

 . ממנו נשתנו ומה עליהם ויבך אם כי

 .עליהם הוא אם כי עליו בנימין בכה כאשר עליו בכו לא הם ולמה

 פי על בם להעיר הראוי נעיר הכתובים יתר ועל אלו בכתובים כעת להעיר הנראה הוא זה 

 .לקו קו ביאורנו

 

  :לב נשימה הביאור אל לבוא אמנם

 פרעה ירא ועתה לו לאמר חלומו את לפרעה פתר כאשר אליו הגיע ומה ליוסף היה זה מה
  .אותו לפתור חלום ישמע אם כי לו ומה נתנוהו למלך היועץ כי', כו וחכם נבון איש
 . רויינתג לא כי מצווה במקום שלא םייהמצר ערלות לכרות ככה על ראה מה ועוד

 לפרעה והלכו, ימולו עד לערלים ולחם בר לתת שמיאן) ה צא רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 אצרנו אמרו, כמוהו תבואה אצרתם לא למה פרעה להם ויאמר, לשאול הקשה אשר לאמר

 לו שתודו מוטב כן על, שתמותו עליכם יגזור לא ונרקבה התבואה על שגזר מי אמר, ונרקבה

  .תעשו לכם יאמר אשר יוסף אל לכו, בזה אתם
 זה קושי באר די ואין. קצהו ועד מצרים גבול מקצה לערים אותם בהעביר בצע מה קשה וכן

 .בגרות יחרפום שלא אחיו כבוד על כן שעשה) ב ס חולין( ל"ז במאמרם

 

 השכינה אל מרכבה להיות למצרים יוסף שולח כי) ב קצד דף( הזוהר ספרב אמרו ל"רז הנה אך

 ישראל צאת עד יוסף שם השאר, בזה ויתכן. מצרים בגלות וזרעו יעקב עם היא היורדת

 .השכינה אל מרכבה שם יוסף נשאר כי, חברונה שהוליכוהו יעקב כן שאין מה, ממצרים
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  :ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו-ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ג
 מאוד ויתעצבו, לו עשינו אשר זכר רעתם כל בלבבם יאמרו ולבל .יוסף אני אליהם ויאמר

 אבי העוד ואמר ,יוסף אני לאמר בבכי החל מיד כן על, מאתו הרעה אליהם כלתה כי באמרם
 אני תמה כי ,אבי צרת על אם כי צרתי על לא, ובוכה מדבר ואני בבכיה שגעיתי מה כלומר חי

 .חי אבי העוד
 על. התנצלותו קבלו לא כי ,התפעלותו על היה ,אותו לענות יכלו לאש מה כי לומר אפשר והיה

 בושו כי מפניו נבהלוש מה על רק היה לא' וכו יכלו לאש מה כי הוא כן לא כי תורה אמרה כן

 .ממנו

 

 באופן, מהכישרון שניתי ולא הוא אני אני כלומר יוסף אני, שכתבנו הקדמותינו פי על יאמר או

 רוח חי שהיה, אז כחיותו חי אבי העוד אם ואתמה. חי אני כי לו אמור לאבי תחשב בשורה כי

 עמהם אותה כללו המה כי ידע לא והוא. לו הגידה ולא ממנו הסתירה השכינה איך, אביו יעקב

 שנתבשר עד שנה ושתים עשרים ממנו נסתלקה כן על כי, הגיד בלתי על לגזור עשרה יןילמנ

 רוח נסתלקה העיצבון שמרוב חושש היה אך, אביהם יעקב רוח ותחי נאמר אז כי, מיוסף

 .ממנו הקדש

 

 מאיר בו עודנו םאלוהי הצלם אם, פניו אל להביט לבם שמו, נשתנה לא הוא כי כשמעם ואז

 ראו כי מפניו נבהלו ,בעצם הסתכלו שלא עם ,ראשונה ובהבטה. להיבתח כאשר ומזהיר

 ,מפניו נבהלו כי' וכו יכלו ולא וזהו, לענות יכלו לא כן ועל, בפניו אשר םאלוהי מצלם מה-הארה
 .מפניו בו פשעו אשר בושתם תגדל קדושתו גודל לפי כי

 

ְמַכְרֶּתם ֹאִתי -ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר-ֶאָחיו ְּגׁשּו-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ד
  :ִמְצָרְיָמה

 רק זה אין בלבו אמר, היה פניו מזוהר כי ידע לא והוא ,ענו ולא עמדו כי בראותו יוסף אמנם

  סיבות: ארבע תחת שמצטערים

 אמרו זה מדבר מדאגה כי, מהיז מקום שם אשר במצרים הוטמאה אולי, נפשו אל הנוגע על .א

 . ידם מתחת תהיהי זו ומכשלה זונות של בשוק אותו קשוישב) ו צא רבה בראשית( ל"רז

 . מתחולל צער והיה מכרוהו אשר המכירה מציאות אל והיא, הגוף צרת אל הנוגע על .ב

, עולם עבד היותו נתםובכו יתהישה מצרימה להוריד המכירה היות על והוא גופו אל הוא גם .ג

 . לעולם במעלה יעלה לא שם יהיה אשר שעבד הוא ומזלו מצרים של שרו קוח כי כנודע

 דגמרא דההוא כעובדא כוונתם זו מהיות למעלה כמדובר יבצר לא הנה, היה כן שלא וגם

 . איכווני לאיסורא מיהא אנא דאמר) ב פא קדושין(
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 אל יעלו ואיך, אליו רעתם תגלה ועתה ממנו הסתירו כה עד כי, אביהם יעקב אל הנוגע על. ד

 רוח את ועצבו מרו המה אם כי אכלתהו לא רעה חיה כי אליו בהוודע פניו ישאו ואיך אביהם

 .אביהם יעקב

 

  ואמר: ענה אלה ארבעה ארוכת להעלות כן על

 הזה הרע במקום מעשי קלקלתי כי הוא רוחכם על העולה אם כלומר, אלי נא גשו הראשונה על

 כי ותדעו ותכירו, לי אשר םאלוהי בצלם, בפני והביטו בעצם ,אלי נא גשו, םאלוהיל וחטאתי

 להסתכל ויגשו ואז. ההם בימים לשלמים היה אשר מההכרה למעלה כמדובר, אני בצדקי עומד

 .צדקתו ויכירו בו

 

 אשר אחת דאגה הוסרה כי מגיד אני ראיתם מאשר כלומר אחיכם יוסף אני ואמר ענה אז

 בריתו מחלל חלילה היה אילו כי ענייןוה .אחיכם יוסף אני הנה כי והוא, עלי חשבתם אפשר

 בו שנאמר ראובן על) ב נה שבת( ל"רז מאמר דרך על, יתחשב לא בשבטים, בזימה ומטמאו

 הדברים שאין ללמדנו שהוא, עשר שנים יעקב בני ויהיו' וכו אביו פלגש בלהה את וישכב

 ל"רז אמרו וכן. בלבד אביו יצועי שבלבל אלא, אחיו עם נמנה היה לא כן שאם ,כפשוטן

 בעיני כמבשר היה לו ויםומשתח כוכבים עשר שאחד יוסף בחלום כי) יד פד רבה בראשית(

 יאמר ובזה. ימנה לא בשבטים, מהם בריתו המטמא כי למדנו הנה. בכללם שהחשיבו ראובן

 כאן אשר מצרימה אותי מכרתםש עם, אחיכם ונקרא, עמכם נמנה כלומר אחיכם יוסף אני

 .הברית לחלל מוכן מהיז מקום

 

 יוסף אל המלאך כמאמר ,המכירה בעת הומהאחו דחיתוני השדחֹ  גם למו רמז דרכו פי ועל

 פרדכםיבה מצרימה אותי מכרתםש עם אחיכם אני אם כי ,כן לא אני ,מזה נסעו באומרו

 .מאחוותי

 

 ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה -ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי-ֵּתָעְצבּו ְוַאל-ְוַעָּתה ַאל ה
  :ִלְפֵניֶכם אלוהיםִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני 

 מיני בכל גדול כלל זה הנה כי והוא ',וכו תעצבו אל ועתה אמר הראשון העניין לבטל וכהתימו

, בעצם צרה אינה הגוף אל היא אשר הצרה כי, אויבו לאיש יציק אשר פורעניות ובכל משחית

 צרה תקרא אשר הצרה אך, לזכות לו ותחשב למחילה וניתנה העובר כגוף עוברת צרה היא כי

 לעשות בידו מספיקין אין כי חברו את המחטיא רעת רבה כן ועל, הנפש אל המגעת היא גמורה

 . תשובה

 

 ה'מ אם כי ,בעצם חסיתתי אליכם לא כי עתה ראו לומר 'וכו למחיה כי הוא השנית על והטעם

 מחברון לפניכם מלכת ימנעהל לי ראוי היה טבע בדרך הלא כי, טובה בחינת על הדבר יצא
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. מאתכם הרעה אלי וכלתה בעיניכם נבאשתי כי ידעתי כי, בנפשי ביימתח תיייה הלא כי, שכמה

 שאחיך בני ידעת, מתחתכין ומעיו יעקב זוכר היה) יב פד רבה בראשית( ל"ז מאמרם והוא

 יתברך מאתו אם כי ספק אין אך '?!הנני' אמרת איך ,אליהם ואשלחך לכה כשאמרתי, שנאוך

 .הדבר היה

 

  :יתברך הוא ,כן יעשה לאש ראוי היה סבות לשתי והנה

 . נפשם ממות להציל, רעה במצודה לכדימה ישמור חסידיו רגלי הנה כי .אלי הנוגע על. א

 הקדוש אין צדיקים של בהמתן אפילו כי, צדיקים ידי מתחת תקלה תצא בל אליכם הנוגע על. ב

 חשבה ה'ש אם כי זה אין אך. נפש בדם אולב גם ומה', וכו ידם על תקלה מביא הוא ברוך

 שאמרו כמו, ברעב אבד העולם היה ,מצרימה ה' הביאני לולא כי .למחיה שהוא ,לטובה

 כן ידי ועל ,אחיהם את מכרו שבטים כי, רשעים מצדקת צדיקים עבירת גדולה :תנחומאב

 .ברעב מלמות העולם כל םיינתק

 

 מחברון לפניכם אלוהים שלחני כן על, למחיה שהיה למה לומר ,'וכו למחיה הכתוב יאמר וזה

, אליכם הנוגע על שהוא לפניכם להיות וגם, אלי הנוגע על משלחני היה לא ,כן לא שאם. לשכם

 .מאתי הדבר היה טבע דרך על לא כי לפניכם אלוהים שלחני וזהו

 

  :ָחִריׁש ְוָקִציר-ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין-ִּכי ו
 על תאשמו לא איפה כן ואם הארץ בקרב הרעב שנתיים זה כי היא הלא ?המחיה הוא ומה

 .בעצם המכירה

 

  :ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה אלוהיםַוִּיְׁשָלֵחִני  ז
 

 מעותדים כי איפה דעו כי, היא ה'מ זו גם כי, הזה במקום הנה להיותה והיא השלישית על וגם

 אלוהים וישלחני וזהו, פה לפניכם אולב קדמתיה שאני אלא ,מצרימה אולב כולכם תםייה
  '.וכו לכם לשום הוא הלא זו קדימה אל וטעם, לפניכם

 

 כור בתוך הכסף את כצרוף לצרפם יתברך הוא עדייש למה כי, למעלה הקדמתנו עניין והוא

 באופן ,לגמרי מצרים טומאת בחלאת יתדבקו פן מדבר מדאגה כן על, למעלה כמדובר, מצרים

 שריד נאבד היה כי, יוצאים היו לא ממצרים שיצאו מאות מחמש או מחמשים אחד שאפילו

 טרם, כאמור מצרים של צלם שר חוכ להתיש מקודם מצרימה יתברך םאלוהיה בא כן על, מהם

 לא אם אפשר בלתי היה וזה, מצרים בצל ולא עמו ייענ יחסו יתברך בו כי, שמה ישראל אוויב

 . יתברך שכינתו אל ומושב מרכבה יהיה למען, שמה יוסף אובב
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 נא יעבר א"כד, ביאתכם לפני לכם קודם שהוא לפניכם אלוהים וישלחני אחיו אל מאמרו וזהו

 ,בארץ שארית עלי השורה הנזכר םאלוהיה לכם לשום כדי) יד לג בראשית( עבדו לפני אדוני
 והוא .בארץ שארית לכם היה לא, הנזכר םאלוהיה הוא השכינה עם ובא מקדים תיייה לא שאם

 שבלעדי יונח ולו. כמדובר שארית להם שאריי ולא ,מצרים טומאת כח אל מתדבקים היו כי

 בביאתי וחור תוספת היה לפחות, מבלעדי להושיע ה'ל מעצור אין כי ,שארית לכם היה קדימתי

 או מחמשה מאחד פחות שארית מציאות היה מבלעדי שאם ,גדולה לפליטה לכם להחיות כדי

 .גדולה הפליטה תהיה זאת ידי על עתה, מחמשים

 

 ישראל בצאת' וכו בארץ שארית לכם לשום לפניכם אלוהים וישלחני אחיו אל מאמרו וזה

  .מצרים בתוך תספו בל, ממצרים

 גדולה הפלטה תהיה ידי שעל, הים על שהוא גדולה לפלטה לכם ולהחיות והיא שנית ועוד

 זה שנודע נחשב זר כמו ואינו. מצרימה אולב קדמתי לא אם כן שאין מה, סוף ים קריעת ידי על

 ואריוצ על בכה כן שעל, םיפעמי יחרבהל בנימין שבחלק המקדש בית שעתיד ידע כאשר, ליוסף

 .)יב צג( רבה בראשיתב ל"ז כמאמרם בנימין

 

ֵּביתֹו -ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל אלוהיםֵהָּנה ִּכי הָ ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי -ְוַעָּתה לֹא ח
  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ּומֵׁשל ְּבָכל

 . כן יהיה לא אולי כי ההווה אל העתיד מן ראיה מביאין אין כי תאמרו ושמא

 אתם לא כי ותדעו תכירו עתה שהוא ממה גם הנה לומר' וכו אתם לא ועתה אמר כן על
. בטבע נעשה דבר אל יחסיתת ולא, מצרימה הנה בואי הוא םאלוהי מעשה כי' וכו אותי שלחתם

 כי, הטבע הפך, הגדולה מציאות וגם. מאוד גדלתי ואני במצרים לגדולה עולה אינו עבד שהרי

 ארץ בכל ומושל כן ואחרי ,ביתו לכל לאדון כך ואחר ,לפרעה לאב להיתח ה' שמני הנה
 ,המלך בית בני על כך ואחר ,הארץ עם על להיתח למשול רק טבע בדרך כן שאין מה .מצרים

 . אליו ישמע שהמלך יותר לעלות כך ואחר

 

 וכל, המלך אל הקרובים על לא אך ,העם על גדולתם עיקר להיות השרים דרך כי שנית ועוד

 אב היה למלך כי :בהפך היה פה אך. משמעתו אל סר המלך יהיה שלא עצמו המלך על שכן

 מצרים ארץ ולכל, זו ממדרגה למטה שהוא ביתו לכל ולאדון, לאב כבן יוסף אל נשמע שהוא
 פי ועל. בטבע ולא הדבר היה ה'מ כי יורה זה כי, מהנזכרת פחותה שררה שהיא מושל היה

 היא אך, שררות משאר יותר הבן על גדולה האב שמעלת אף כי לפרעה לאב באומרו כיוון דרכו

 על יוסף גדולת תהיהי כן, עבדו על המושל האדון כגדולת בחזקה ולא, ארץ דרך אל קרובה

 .היראה מפני ולא הכבוד מפני פרעה
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ִמְצָרִים ְרָדה -ְלָאדֹון ְלָכל אלוהיםָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנ� יֹוֵסף ָׂשַמִני -ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ט
  :ַּתֲעֹמד-ֵאַלי ַאל

 ויקצוף לו יקיר בן את מכרו כי אליו רעתם תגלה עתה כי אביהם דבר על והיא הרביעית ועל

 כמוצאי בבשורה וממהרים רדופים אתכם שיראה במה כי ',וכו אבי אל ועלו מהרו אמר, עליהם

 לא, פזוןיח עת להיות ,תעמוד אל אליו באמרכם אולב חפזויבה וגם. סיייתפ, יוסף על רב שלל

 .לבו ישית

 

 מכל ידע לא זולתו כי ,יוסף הוא כי יאמין למען לבו להטיב גדולים דברים שלשה כיוון עוד

 :והוא. אלה

 , צלו שר אל ולא, פרעה אל אולב חלילה יעקב כבוד אין הלא כי

 , מצרים שר טומאת צל תחת טמאה באדמה להסתופף לא וגם

 . ואלוהיל הוא קדוש כי, מצרים שר ידי על ניתן לחמו שיהיה לא וגם

 אצלנו כמבואר', כו לאכול לחם לי ונתן) כ כח בראשית( באומרו יעקב עיניו פקח זה על כי

 שיתן כלומר' וכו לחם לי ונתן אמר כן על, לארץ חוצה שר יד מתחת מזונו אויב פן שחש במקומו

 . שר ידי על ולא לחם לו יתברך הוא

 

  :אמר אלה שלש על כן על

 לא אם אדון שמך מי יאמר הלא, ושרו פרעה אל ולא ,אלי ירד לאבי אומר אם הלא ,האחת על

 שמני אלוהים אם כי פרעה שמני לא ואמר הקדים לזה. בא אני פרעה אל אליך ובבואי פרעה

 כי אבי אלי ולא פרעה אל לא בא שאינך באופן, אליו מרכבה, אני םאלוהיה תחת כי ',וכו לאדון

 .השכינה אל כרדת היא אלי רדתך כי אלי רדה כן ועל, שמני לאשר אם

 

  :ָל�-ֲאֶׁשר-ּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶני� ּוְבֵני ָבֶני� ְוצֹאְנ� ּוְבָקְר� ְוָכל-ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ י
 וישבת הנה כי השר טומאת תחת מסתופף אינך לומר גושן בארץ וישבת אמר השנית ועל

 כמפורש ל"רז קבלו הלא כי והוא. מצרים גבול כיתר שמה מרחפת טומאה אין כי גושן בארץ

 מצרימה ירדה מאז אמנו לשרה גמורה במתנה ניתנה גושן ארץ כי) כו פרק( אליעזר רבי פרקיב

 מעליו מרחיקו היה כי יראה ולבל .גושן בארץ וישבת וזהו. ההוא במקום קדושה שרתה ומצדה

 תהיה באופן, במצרים מקומי שלעבר הגבול בקצה אושיבך שם כלומר אלי קרוב והיית אמר

 .בזכותך להועילני אלי קרוב

 

  :ָל�-ֲאֶׁשר-ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְת� ְוָכל-עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן-ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְת� ָׁשם ִּכי יא
 ידי מתחת להתפרנס לך השפע אומב תחוש אל לומר שם אותך וכלכלתי אמר השלישית ועל

 שעמי השכינה מאת שהוא, ידי על כלכלתך אושתב כלומר אותך וכלכלתי הלא כי, השר

 ליהנות תחפוץ שלא לומר תחוש ואל. שם אומרו וזהו, המקום איכות עייויס, למעלה כמדובר
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' וכו שנים חמש עוד כי יםושו הזמנים כל אין הלא כי, הצדיקים כל כדרך מחיר ובלא כסף בלא
 '.וכו תורש פן

 

  :ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם-ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ִּכיְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם  יב
 כי, לרגלי יבואו אבי בית כל אחר משלח אני כן ושעל עליכם אני מתגאה כי רוחכם על יעלה ואל

 שאין מה, בלבד אליכם הוא מתורגמן ידי על שלא המדבר פי כי', וכו רואות עיניכם הנה הלא

 .והשואה בשפלות אם כי מלכות בטכסיסי אתכם מתנהג איני כי, לזולת כן

 

ָאִבי -ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת יג
  :ֵהָּנה

 ראיתם אשר כל ואת. וזרעו עמו לא אך במצרים קאודו שהוא כבודי כל את לאבי זה והגדתם
 לשרים כן שאין מה, וכיוצא מתורגמן בלי ולדבר יחד לאכול אהובהשו אתכם חסדי הטבתי מאשר

 .ימאן לא כי 'וכו והורדתם כן ידי ועל. זולתכם ונכבדים רבים

 
 כי יעצבו שאל לבם על דבר כה עד הנה כי והלאה 'כו רואות עיניכם והנה מפסוק יתכן עוד

'. כו וכלכלתי' כו יוסף בנך אמר כה לו ושיאמרו אליו שיביאוהו אביו אל הנוגע ועל'. וכו למחיה
, יענוני לא בם דברי שאחרי זה מה בלבו אמר, דבר אותו עונים היו לא כי ראה ,לדבר וכהתימו

 לבו כן לא כי חושבים אולי מחשבות חשב כן על. לבם אל דברתי הרי מפני נבהלו כי הוא שאם

 וכלכלתי באומרו אביו עם אותם כלל לא כי לזה פה פתחון וקצת. בלבו שומה עליהם ולו עמהם
 . אתו בכח היו שגם עם 'וכו אותך

 

 שמני אליו ואמרו 'וכו אבי אל ועלו מהרו אומרו על תמהים הם אולי והיא שנית סיבה על או
 שלח אשר הנוראות כל מאוד גדל כי להם יאמין לא כי באומרם', וכו רדה' וכו לאדון אלוהים

 הנה כי, עמכם בל שלבי תחשבו אל לומר 'וכו עיניכם והנה אמר האחד על כן על. לאמר אליו

 ואתם הוא, זה כל עם, אתם ולא בנימין בעצם אחי היותו עם כי בנימין אחי ועיני רואות עיניכם

 שלם לבי כי יורה זה כי, לו ולא אליכם הוא המדבר פי אם כי, אליו דבורי חדיימ איני כי, רואים

 .אתכם

 

 כאשר מצרים לכל לאדון תאמרו בלבד לא כי ואומר מוסיף הנני השנית הסיבה על הוא ואם

) ה כא רבה שמות( ל"רזמ שידענו במה והוא '.וכו לאבי והגדתם אם כי, לו לאמר אמרתי

, מצרים של שרו כי', כו מת מצרים את ישראל וירא ופסוק אחריהם נוסע מצרים והנה בפסוק

 . שמו מצרים
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 כי ,מצרים לכל לאדון אלוהים שמני כי לאבי תגידו בלבד לא יוסף אמר .העניין אל אונב ובזה

. מצרים ששמו השר על, הוא במצרים אם כי אדם בני על בעצם אינו כבודי כל כי והגדתם אם

 יאמין לא פן תחושו ואל. עליו שכינה שרתה כי יוסף את ה' היה כי על למעלה כמדובר והוא

 כי בפניו בהסתכלם ראו אשר והוא ,ראיתם אשר כל את תגידו גם הלא כי, וחומר מקל הקודם

 אנפי שהיה בפניו להסתכל שהיה, ויגשו אלי נא גשו באומרו כתבנו אשר והוא. הוא וישר צדיק

 שתגידו ידי על יאמינוהו, השר על הוא שכבודי האמין בעיניו יפלא אם לומר וכוונתו. שכינתא

 על השתרר גם השתרר בו יצדק בפניו םאלוהי צלם אשר כי, באמור, באמת בפני ראיתם אשר

 אויב בא כי הנה אבי את והורדתם מיד כי, כך ידי על יאמין כך וכל, אתו ה' באשר מעלה שרי

 .יאחר ולא

 

  :ַצָּואָריו-ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל-ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן-ַוִּיֹּפל ַעל יד
 שלם לבו כי בה שיכירו הוראה לעשות בקש. אתו לשידברו והוש איננו זה כל כי כראותו ויהי

. לעצמו שהצר מה על ולא נבאר כאשר זרעו צרת על הוא ,צוואריו על בכה בנימין שעל, אתם

 . לו נשק לא וגם

 

  :ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו-ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל טו
 .דברו כן ידי ועל. ד"בס נבאר וכאשר עצמם צרת על ובכה נשק אחיו יתר כל ואל

 

 שהצרו עם בנפשם קשורה נפשו כי להורות, לבנימין כן עשה שלא מה ,אחיו לכל וינשק ומיד

 שושנת בספר נואצל כמבואר ,בנפש נפש בוריח הוראת היא פה אל פה הנשיקה כי, אותו
 לכל נשק כן על, בקרוב פניו נגד העשרה כל היו לא כי, בפניהם בעצם להסתכל וגם .העמקים

 בעצמם אליהם אולב מעותדת רעה כי הכיר ואז. אחד אחד לו יתקרבו למען, אחד אחד אחיו

 שלא בבנימין כן שאין מה, עצמם עליהם כלומר, עליהם ויבך וזהו, מלכות בהרוגי בהתגלגלם

 אך כלומר תעצבו אל ועתה באומרו להימתח להם שרמז מה והוא. מזרעו זולתו על רק בכה

 כן ועל. עליהם בוכה שהיה להם שגלה כה עד הרמז הרגישו שלא אלא, תעצבו זמן לאחר

 ואחרי וזהו. עמו אחיו דברו אז, מהלב יוצאות שהדמעות, מלבו אליהם רחמיו נכמרו כי בראותם
 .אתו אחיו דברו כן
 

  :ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ְוַהֹּקל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף טז
 יאמר ומהראוי ,יוסף אחי באו כי הוא עצמו הקול הלא כי, הבנה משולל הוא לאמר אומרו הנה

 היהבכי קול מה פרעה בית שישאלו ספק אין אך. יוסף אחי באו כי פרעה בית נשמע והקול

 כי להם ויזכור אחיו באו שיאמרו או, לבד יוסף אחי באו פרעה ביתל יאמרו אפשר והיה, הזאת

 מן אך. פרעה לפני יהיו אמת לאנשי לא, אמת שהוא עם השני הזה הדבר והנה. ויבכו מכרוהו
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 ועל '.כו באו לאמר וזהו .יוסף אחי באו לאמר רק היה לא פרעה בית נשמעש הקול כי היה ה'

 .בעיניהם טביי לא כי מהמכירה שמעו לו כן שאין מה ,עבדיו ובעיני פרעה בעיני ויטב כן

 

  :ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען-ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו-ַאֶחי� זֹאת ֲעׂשּו ַטֲענּו ֶאת-יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יז
 ָּבֵּתיֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי -ֲאִביֶכם ְוֶאת-ּוְקחּו ֶאת יח

  :ֵחֶלב ָהָאֶרץ-ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו-ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת
 ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעׂשּו  יט

  :ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם-ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת-ְקחּו
  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא-טּוב ָּכל-ְּכֵליֶכם ִּכי-ָּתֹחס ַעל-ְוֵעיְנֶכם ַאל כ

  :ִּפי ַפְרֹעה ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶר�-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ֵכן-ַוַּיֲעׂשּו כא
 

  :ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען-ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו-ַאֶחי� זֹאת ֲעׂשּו ַטֲענּו ֶאת-יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יז
 טענו. משלכם כלוקחים רק לכם אתן מבלי כלומר עשו זאת ,נותן הוא יפה בעין כי להורות אמר
 יחסר ולא '.וכו באו ולכו, כולם את טענו לטעינה ולא לרכיבה לכם אשר כלומר בעירכם את

 .בהליכה לרכוב תוכלו ובזה 'כו עגלות לכם קחו עשו זאת צויתה ואתה הלא כי לרכוב במה לכם

 

 כלוקחים מצרים מארץ להם יקחו שהם רק יהיו לא פרעה ידי על העגלות שגם אמר דרכו פי ועל

. מאליהם שיקחו ולא פרעה פי על עגלות להם ויתן רק ,ארץ דרך אינו כי ראה יוסף אך. משלהם

 כפי, בצמצום ,לדרך צידה להם ויתן אם כי רצה לא זה גם בעירכם את טענו אומרו על וגם

 .לדרך בלבד המצטרך

 

. זו אחר זו מצווהכ יחד הדברים שני והיצ ולא' כו צויתה ואתה אומרו אל לב בשום כיוון עוד

 רק המלך כוונת אין יוסף יאמר בעירכם את טענו אמרתי אם, אשות בשתי נכווה היה הנה אך

 ומה ,לדרך צידה להם ודי, בעיריהם לטעון והויצ למה שיבואו הוא שאם, בארצם שישארו

 בהיותם מצרים טוב כל יאכלו פן, לבו כן לא אך, יוסף דעת להפיס לפנים הוא אוושיב מצווהש

 התחכם כן על. נותן אני יפה בעין לא כי יאמרו ,לבד לדרך צידה די להם שיתנו אומר ואם. בתוכה

. דבריו פתח עיקר עשה ומזה, בביאתם לבו טוב כי להורות להביאם עגלות קחויי להיתח לומר

 לתתי לא כי רוחך על יעלה ואל', כו בעירכם את טענו עשו זאת אחיך אל אמור אמר כן ואחרי

, אוכלם בטעונות בארצם שארוישי להם לרמוז אם כי, בעיריהם את יטענו מצווה אני יפה בעין

 - היא ונתיוכ הלא כי

 

 ָּבֵּתיֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי -ֲאִביֶכם ְוֶאת-ּוְקחּו ֶאת יח
  :ָהָאֶרץֵחֶלב -טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת-ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת
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, שמה שישארו מורה שהיה בעירכם את טענו אמרתי מאשר בי כחוזר ואיני ,אביכם את וקחו 

 - כי קדמתי כן על הלא כי, כן אינו כי. אביכם את וקחו ואומר חוזר אני הכבוד מפני עתה אך

 

-ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאתָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות -ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו יט
  :ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם

 מה הוא ההיא ההקדמה ועל'. כו לטפכם עגלות לכם קחו עשו זאת להימתח צויתה אתה

 .יפה בעין לתתי רק זה אין כן ואם בעירכם את טענו ואמרתי שהוספתי

 

, לפרנסתם שלוקחים מה לראות פה להביאם דרכם אבחר אולי לומר אפשר היה עדיין והנה

 אחיך אל אמור אמר, עשה מה כן על. אחרת לעיר בהשתלח לראות אפשר בלתי שהיה מה
 . להם תתן מה אליהם ממך לדעת אוכל שלא באופן, פרעה אל ולא אלי כלומר' כו אלי ובאו' כו

 חלב את ואכלו מצרים ארץ טוב את לכם ואתנה להם רולאמ וךומצ אני מעתה הלא כי ועוד
 .מעתה בידם הרשות כן יעשו כי גם כן ואם, הארץ

 

, ורכיבה לצידה הדרך הוצאת על או, דירתם לשנות :ימאנו אפשר היה דברים שני על כי ולהיות

 אלה שני על. למשא עליהם יהיה יוליכם ואם, אתם יוליכום לא אם בזול שימכרו כליהם על או

 תביאו אל, הכלים על ואם. העגלות הנה הרכיבה ועל, אוכל בעירכם את טענו הצידה על :אמר

 את לא אך ונשיהם טפם את אתה וריבה .ובאתם אביכם את ונשאתם אם כי בתיכם כלי

 -, בזול ימכרו ואם. הכלים

 .הוא לכם מצרים ארץ כל טוב הלא כי ְּכֵליֶכם,-ָּתֹחס ַעל-יְנֶכם ַאלְועֵ  כ

 

  :ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁשלׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְׂשָמ�תְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ְׂשָמ�ת  כב
  :ל"ז בחיי ר"ה כתב

 שהם שקלים שלשים פעמים עשרה במכירתו חייבים האחים והיו יוסף את שמכרו על כי

 אותו קונסים גלולים לעובד עבדו המוכר שאמרו ממה וזה. מאות שלש הם עבד דמי

 . ל"עכ שלשים שהם העבד בדמי כלומר בדמיו עשר עד

 

 .לבנימין יוסף ולא, כסף מאות שלש ליוסף לתת להם היה האחים זה לפי הלא כי וקשה

 בידו הגביע ימצא אשר האיש באומרו עבדות בצער בנימין את יוסף שציער לפי כי יתכן אמנם

 .בדמיו עשרה עד לו נתן כן על מצרי איש שהיה בנימין אז שחשב לפי, עבד לי יהיה הוא

 כתנתו את א"כד ל"ז שאמרו כמו ,מלבושים שני שהפשיטוהו לאחיו כי, אפשר, החליפות ועל

 מלבושים שני אחד לכל והלבישם טובה שילם ,שנים הרי' כו הפסים כתונת את, אחת הרי

, שנים נוטל היה המפשיטים בכלל היה אם שאף בנימין כן ואם .שמלות חליפות לאיש דכתיב

, יוכל אם מונע היה שם היה אם אדרבה אלא המפשיטים מן היה שלא לומר צריך שאין עתה
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 יעדיף ראוי הפשיטו שלא ועל מפשיט היה אם גם לו היה השנים. חמש שילבישוהו הוא בדין

 .חמשה הרי אחד

 

 אותו במכור שלקחו כסף עשרים כנגד עשרים לםוכ בין שהן, שמלות חליפות לאיש לאחיו או

 . רעה תחת טובה והשיב מחל כי להורות

  :דברים שני לו שעשה ולבנימין

 , ונצטער עבד שיהיה שאמר אחד

 , לגנב שהחזיקו שנית

 , כמדובר בדמיו עשרה עד כסף מאות שלש לו נתן הראשונה על

  ,חליפות חמש לגנב אותו שהחזיק ועל
 והוש על נהרג נח בן כי, גביעי בגניבת עצמי את שגנבת חשדתיך כאילו עצמי על אני מעלה

 תחת לך אפרע חליפות חמש כן על. שור נקרא ואני עצמו ייח הממון כי, בעליה כגונב פרוטה

 .השור

 

ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה ֲחֹמִרים ֹנְׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעֶׂשר ֲאֹתֹנת ֹנְׂשֹאת ָּבר ָוֶלֶחם  כג
  :ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶר�

 ועשר מצרים חפצי מטוב חמרים ועשרה, לאחיו שנתן כמו וחליפות כסף כזאת שלח ולאביו
 מצרים בו יפדו פן ',שה' הנקרא יעקב ירא שהיה) ו צו רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה'. כו

, לזכרים המשולים חותיהוכ בעשר מצרים טומאת כי לאביו הורה יתכן בזה. חמורים הנקראים

 מהם המקבלים, שתחתיהם חותוכ עשרה הם אתונות עשר וגם. תחתיו משועבדים אדרבה

 '.כו אתונות ועשר' כו חמורים עשרה וזהו, לשירותו משועבדים הן גם, למטה להריק
 

  :ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר�-ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל-ַוְיַׁשַּלח ֶאת כד
 עמהם הולך ואברהם א"כד, ויהול עניין פרעה בשלח תנחומאב פירשו ל"רז '.כו אחיו את וישלח

 .וילכו אותם שליוה אחיו את וישלח פה יאמר יתכן וכן. לאלויותהון אונקלוס תרגום וכן. לשלחם
 שופך כאילו האורח את והומל שהבלתי ל"רז אמרו כי והוא, בדרך תרגזו אל אליהם ויאמר

 יהיה שלא תרגזו אל זו יהולו ידי על יאמר ובזה. מהדרך רוגז מסלק ויהול ידי שעל יורה דמים

 . בדרך רוגז לכם

 .בדרך תרגזו אלש רצון יהי כאומר להיתפ לשון הוא אפשר או
 

  :ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם-ַוַּיֲעלּו ִמִּמְצָרִים ַוָּיֹבאּו ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶאל כה
 שעם, ביתם שם כי מגוריהם ארץ אל ממרחק הבאים אנשים דרך היות שעם תורה וסיפרה

 נשיהם ביתם את לבקר מעשיהם לתיתח חפץ וכל ישעם כל לעשות עסק איזה להם שיהיה
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 יביאו וממרחק ,נפש להשיב לחם אין בביתם אם גם ומה, בשליחותם יתעסקו כן ואחרי וטפם

 .נפשם את ישיבו עד דבר יעשו לא כי ,לחמם

 יעשו נוטה הדעת היה כי, מגוריהם ארץ אל אביו אל יוסף בשליחות יעקב בבני היו אלה כל והן

 יטפלו כן ואחרי, ברעב להחיותם לחם לשבוע ישברו אליהם וילדיו ביתו את איש כל לפקוד עיקר

 . יעקב אל יוסף בשליחות

 וכאשר ממצרים עלו מאז כי, אביהם את לבשר אוויב טובה בשורה על להוטים היו כך כל כי אמר

 ישרה דרך הלכו ואליו, יעקב אל רק היה לא חפץ וכל ישעם כל ביתם שם כי כנען ארץ אל באו

 .אביהם יעקב אל ויבאו' כו ויעלו אומרו וזה. דבר כל קודם לבשרו
 

  :ֶהֱאִמין ָלֶהם-ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא-הּוא מֵׁשל ְּבָכל-ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי כו
 חכינאי בן דחנינא דאשתו כמעשה, מסתכן לו מהחביב פתאום טובה בשורה השומע הנה

, דאזל ביסא בר חמא רבי כן שעל. רוחה ופרח לבה וסוי פתאום בעלה שבא) ב סב כתובות(

 במדרשא יתיב לייע, חכינאי בן כדעביד אעביד לא אמר אתא כד מדרשא בבי שני תריסר יתיב

, חי יוסף, לאבינו נאמר פתאום אם לאמר השבטים לבב עם היה זאת והן'. כו לביתיה שלח

 ענייןל ענייןמ אולב כדי, חסיםיימת דברים בהגדת התחילו עשו מה כן על. ויסתכן ישתומם

 לו הגידו כלומר לאמר לו ויגידו וזהו. חי יוסף עוד אותו הודיע הדבר סוף ויהי, עניין באותו

  .חי יוסף עוד כן אחרי לאמר כדי והקדמה בהכנה הגדות
 

 מושל רק, לאדון םאלוהי שמני, אליהם כמאמרו אדון שהוא לומר בשררתו הפליגו לא וגם
 מן ונשתנה המר לבו ונתחלף שהומר לבו ויפג כן ידי ועל. הבשורה בגודל יבעת לבל בעלמא

 הקדימם עם הבשורה מגודל רוחיה ופרח לביה סוי ולא ,בלבד מעט שנשתנה ומה. הקודם

 .מסתכן היה בעצם מאמין היה אילו כי להם האמין לא כי הוא הלא ,האמורות ההקדמות

 

ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת -ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר-ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת-ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל כז
  :ֹאתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם

 ענייןכ, יוסף הוא כי מיםימסו דברים שהם יוסף דברי כל את אליו וידברו הוסיפו, לו לאט אך

 ארץ ענייןו, פרעה אל בצער יורידוהו טרם ושימהר, לרדת יעקב עניין ושהגיע, שרמז ו"רד מנין

 היותו הוראות שהם. למעלה ככתוב הכל, השר ידי על ולא השכינה ידי על מזונו אוושיב, גושן

 ותחי אז 'כו העגלות את וירא כי זה על וסףונת וגם. האלה בדברים ידע לא בלעדו כי, יוסף
 .הקדש רוח עליו ושרתה יעקב רוח

 

 :יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות-ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד כח
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 רב ואמר ענה אז, הדבר שאמת אם כי זה ואין, נסתלקה כה עד כי, חי יוסף כי בודאי ידע אז
 רב אמר', כו מושל הוא וכי לי אמרתם, וייח בשורת על כמוסיפים הלא לומר חי בני יוסף עוד

 .זה על אחוש לא כי, אדם ועל גוי על ימשול לא כי גם ,חי יוסףש מה בעיני הוא גדול ודבר

 

 שהיה מה זכר כי) ג צד( רבה בראשית ל"רז אמרו, דעתו שבייל סימן העגלות ראותו והיות

 אם אדרבא כי, להאמין והוש שאיננו יראה עדיין והנה. ממנו כשפירש ערופה בעגלה עמו עוסק

 . יותר אז לבו את יקשה פרידתו עת שיזכור מה ,חי יוסף כי להם מאמין בלתי היה

, המית עד שנאתם הגיע עם מסתפק היה יעקב כי, למעלה שכתבנו במה דרכם לפי אחשבה אך

 אמר לא אותם חשוד ולבלתי, עצמו יוסף בפני כאשר והקנאה השנאה מראים היו לא בפניו כי

 עלה בעת עשה מה אך. מיתתך שערי עד וקנאתם שנאתם שהגיע באחיך הראית בפירוש לו

 לרמוז. באדמה חלל ימצא כי הנעשית ערופה עגלה עניין על ועסק הקדים, לשלחו יעקב רצון על

 כי לבבו עם ידע שאם, באדמה חלל שימצא כך יקרנו אולי יחוש אם שכמה ילך אליו באמור לו

 אינן מצווה בדרך הולכי כי באמור אביו מצוותב חפץ היה כך כל. חש ולא. יחוש, למרע לבבם

 רמז אל חש לא אביו מצוות לעשות אשר את זכר העגלות את יעקב בראות כן ועל. זוקיםינ

 כך ידי על ובכן. חי והוא נסתכן שלא מצווה בדרך לכתו על כי בודאי כן ואם, ערופה עגלה

 .אביהם יעקב רוח ותחי ובזה. הקדש רוח השראת המונע ממנו עצבות והוסר האמנתו נתקרבה
 

 . מיותרת שהיא אביהם מלת אל לב ובשום

 , זה פסוק בסוף יעקב ואומרו

 . שאחריו פסוק בראש ישראל ואומרו

 אך. שטרפו חושד שהיה יהודה עם גם ומה, עמהם ישר בלתי יעקב לב היה כה עד כי יהיה

 העגלות את ראה כי) שם( ל"ז שאמרו במה גם ומה, אליו הקדש רוח שבה ידם שעל בהיות
 בהן חקוקה זרה עבודה יתהישה יהודה שרף אותם כי, פרעה שלח אשר ולא יוסף שלח אשר

, אביהם שהוא מי על עקבה הרהר בחינת צד רוח ותחי אז, חשד בלי יהודה הוא צדיק כי שיורה

 '.כו רב ישראל ויאמר באומרו שמו את שנותו וזהו. מעתה לבב יושר בחינת עליהם בו ונקנה
 

 . בידיהם יחד היו בשורות שתי הנה כי 'כו לאמר לו ויגידו הקודם דרך על יאמר או

  .חי יוסף היות, אחת
  '.כו מושל היותו ,שנית

, אמרו אך. חי עודנו הוא הדבר ובכלל מצרים ארץ בכל מושל יוסף הנה לומר יכולים היו והנה

 לומר, לקו קו הדבר רולאמ התנכלו כן על, וישתומם בהליי כאחת כזו גדולה בשורה נאמר אם

 הגדה הגידו כי רולאמ לו ויגידו אומרו וזהו'. כו מושל הוא וכי כך ואחר ,חי יוסף עוד להיתח

 מושל הוא וכי כן אחרי רולאמ כדי חי יוסף עוד שאמרו והוא. אחריה אחרת רולאמ כדי אחת
 . לבב מר היה מאשר נשתנה לבו ויפג'. כו
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 מת כי שהורו' כו נא הכר להיתח אליו האומרים המה והלא פיהם על נשתנה איך תאמר ושמא

 בבשורה להם האמין לא כי על הוא לבו ויפגש מה כי כלומר להם האמין לא כי אמר לזה, היה

 אומרם ידי על לבו שנותילה עתה היקל כן על, חי או מת היה אם בדבר מסתפק היה כי, ראשונה

 .לבו בקרב מת היותו האמנת יתהיה להימתח אם כן שאין מה .חי יוסף עוד כי אליו

 

 המה הבל לגוף המגיעות צרות כל כי למעלה שכתבנו מה והוא 'כו לאמר לו ויגידו, יאמר או

 רעות מכות מכל באדם האדם יעשה אשר אחד וןוע פוגם יותר כי, הנפש אל המגעת בערך

 שלם יהיה כי גם, חטא אשר ןועו ביוסף נמצא היה וחס חלילה אם כן על. בגופו יכהו אשר ורבות

 מצאוהו כי גם, הוא וישר צדיק כי, בנפשו שלם בהיותו אמנם. לאביו תחשב רעה בשורה בגופו

 להראותם יוסף השתדל כמה כתבנו והנה. לו יגיד אשר אויב טובה בשורה על, וצרות רבות רעות

 אומרו וזהו. עשו וכן ,אביהם אל יבשרו למען, מאמרו וסיפורי פניו בהוראת, בצדקו עדיין עומד כי

  .חי יוסף כי יאמר ומהראוי, המיותרת עוד מלת אל לב בשום והוא 'כו לאמר לו
 

 להיותו, להאמין קשה כמעט ואני, וצדיק חי בני יוסף עוד הוא וגדול רב דבר הנה יאמר או

 אם הוא צדיק אם פניו בפרצוף ואכירה ואראנו אלכה עד דעתי תתקרר לא לכן, מהיז במקום

 אביכם פני את אני רואה יעקב מאמר והוא. למעלה כמדובר ההם בזמנים מכירים היו שכן, אין

 .ואראנו אלכה וזהו). ה לא בראשית' (כו
 

 מה יגיד נחשב זר כמו הלא כי ,אליו וירא אביו ישראל לקראת ויעל לפנים אומרו יתכן ובזה

 . אליו נראה אביו שגם עם, אביו אל יוסף שנתראה

 . פנים שנתראו ודאי צוואריו על שיפול אחר מיותר הכל וגם

 . הפנים שמפרש, אותך אמר ולא, פניך את ראותי אחרי יעקב במאמר וכן

 . את מלת מיותר וגם

 . מיותר הוא חי עודך כי אומרו וגם

 

 ועל, הוא צדיק אם בפניו להכיר יוסף פני לראות היה יעקב חפץ וכל ישעו שכל למה הנה אמנם

. ליוסף נראה יעקב גם כן לא שאם, ויכירנו צדיק עודנו כי בפניו יכיר למען אליו וירא יוסף בא כן

 מרשיע תייה ו"ח אם לומר ',כו הפעם אמותה ויאמר מיד קדושים םאלוהי בצלם פניו בראות ואז

 :פעמים שני מת תיייה דרכיך

 . העולם מן ביציאתי. א

 . הגון בלתי בן לי היות על העולם באותו. ב

 ברוך הקדוש לו שאמר, שאולה ברעה בני אל ארד כי על) ח צד ויגש תנחומא( ל"ז שאמרו כמו

 לא עתה אך, יאמר ובזה. גיהינום לו שאין ידע ,בניו מצדקת שהוא ךייבח בן ימות לא אם הוא
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 חי עודךש אתה בוייר שהוא, בך םאלוהי צלם הוא פניך את ראותי אחרי אחת פעם רק אמות
 .חי נקרא צדיק

 

 אומר יעקב היה לא אם כי) מ פרשה א פרק וארבעה שלשה מדרש( ל"ז שאמרו כמו יאמר או

. מת היה לא ששאל לא ואם, שימות לומר הוא ברוך הקדוש לפני קשה היה הפעם אמותה

 .עמך להיות למות אני חפץ אתה צדיק כי בפניך שראיתי הפעם שאמר יצדק ובזה

 

 פרק מו
 

  :לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא�ֵהי ָאִביו ִיְצָחק-ֲאֶׁשר-ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ַוִּיַּסע א
  :ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני אלוהיםַוּיֹאֶמר  ב
  :ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ� ָׁשם-ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ִּתיָרא-ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱא�ֵהי ָאִבי� ַאל ג
  :ֵעיֶני�-ָע�ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל-ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ� ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל� ַגם ד
 

  לב: לשים ראוי

  .שבע בארה הלך זה למה. א
 . הוא גם אברהם היולאל אמר לא למה. ב

 . הקריב דברים שני על כי שיורה, זבח אמר ולא, זבחים אומרו. ג

, שקראו הוא ואם, שנית אמירה אחר עד דבר לו אמר לא כי ,לישראל אלוהים ויאמר אומרו. ד

 . אמירה ולא ויקרא יאמר

 . דבר עדיין לו אמר ולא ויאמר נאמר הרי כי מיותר הוא שנית פעם ויאמר אומרו כי .ה

 . אמירה ולא קריאה הוא יעקב יעקב אומרו הלא כי .ו

 . זולתו מבמקום בזה יעקב יעקב כפל למה. ז

 . אביך אלהי אנכי אמר ולא ,אביך אלהי האל אנכי אומרו. ח

 . אליו שנראה מקומות מבשאר אביו אלהי שהוא מה לומר הוצרך למה. ט

 . מצרימה מרדת אמר ולא ,מרדה תירא אל אומרו. י

 כי על טעם נותן איך, בודאי שעבוד מצרת היא שהיראה אחר כי ',כו גדול לגוי כי אומרו. יא

 . שם ישימנו גדול לגוי

 כשיאמר די והיה, מיותר הוא ואנכי אומרו כי ',כו ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי אומרו. יב

 '. וכו ואעלך

 ויוסף אומרו לזה מתקשר איך, בניו על עלה גם הוא ואם, מיותר שהוא, עלה גם אומרו. יג
  '.כו ידו ישית

 :עיניו על ידו יוסף שית ענין מה. יד
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 שם ודקדקנו. יצחק מלידת םיינתק זרעו יהיה גר כי לאברהם יתברך אומרו כי ידוע הנה אמנם

 אז, מרובים בהיותם אך. יחיד לשון זרעך יהיה גר כי וזהו, בלבד גרות יהיה מועטים עודם כי

 והעבדות, ויעקב ביצחק הגרות םייונתק. שנה מאות ארבע הוא הכל ובין', כו וענו ועבדום

 . יעקב בזרע במצרים

 אשר בארץ שכון אומרו אחר, הזאת בארץ גור, ביצחק שכתוב מקרא ענין זה כי כתבנו ובזה

 הארץ זאת הלא לומר יצחק יכול היה ישראל בארץ ישכון יתברך אומרו אחר הנה כי, אליך אומר

 לומר הזאת בארץ גור יתברך הוא לו אמר כן על. אדמתי על בהיותי גרות לי יחשב ואיך היא לנו

 וישב פסוק על כמאמרנו, ליעקב גם ונמשך. הזאת בארץ לך יהיה, זרעך יהיה גר של הגרות כי

 :אביו מגורי בארץ יעקב

 

 . לו ויצר מאד יעקב ירא היה דברים שני על הנה כי ,והוא, הענין אל ונבוא

  . זרעו בוייר על .א

 . מצרימה גולה היותו על .ב

 אל ליצחק נאמר שבע בבאר הלא כי, אלה משתי להעדר יצחק מאבי נשתנתי במה בלבו אומר

 לגוי ואעשך ברכת שהיא, עבדי אברהם בעבור זרעך את והרבתי וברכתיך אנכי אתך כי תירא

 ועתה, יעקב על הוא, ליצחק שבע בבאר האמור זרע בוייר והנה. בארץ שיהיה נאמר ושם, גדול

 על וגם, ישראל ארץ זכות בלי בוייהר םיייתק ואיך, מצרימה יורד היה מעט במתי כי רואה היה

 . הזרע את הממעט שעבוד ידי

 גור יתברך הוא לו שאמר מיצחק יגרע למה בלבו אומר, לארץ חוצה גולה היותו מציאות על .ב

 ביעקב זרעך יהיה גר םייויתק, עמיו אל יאסף עד, בארץ הוא גם גרותו ויהיה, הזאת בארץ

 ל"רז ואמרו ,זרע לך יקרא ביצחק כי א"כד ,נקרא אברהם זרע הוא גם יעקב כי. ביצחק כאשר

 ואחר. אביך אברהם אלהי אנכי וכאומרו, ביעקב שהוא ,יצחק כל ולא ביצחק) א לא נדרים(

, אותם וענו ועבדום בבניו םיייתק אז, ישראל בארץ הזרע בוייר ברכת אחרי ואשאיר אסיפתי

 ולשון רבים בלשון ויצא, זרעך יהיה גר כי גרות ובלשון יחיד לשון התחיל כן על כי שכתבנו כמו

 .כמדובר אותם וענו ועבדום עבדות

 

  :לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא�ֵהי ָאִביו ִיְצָחק-ֲאֶׁשר-ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל א
 . ליצחק נאמר שם כי שבע בארה הלך הראשון על לרמז כן ועל

 הניחו שלא, אביו אלהי תמיד שהיה למי כלומר יצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח השני ועל

 מקום למצרים שילך מניח יעקב ואת, אלוה לו שאין למי חסיימת שיהיה מקום למצרים ללכת

 . כמותו להיות יעזרנו אביו שזכות לומר, חלילה היוואל ה' שאין למי דומה בו שהדר

 על זבחים שני רבים לשון זבחים ואמר. וייבח יצחק אלוהי נקרא יתברך הוא כי כן גם ורמז

 יהיה גר בארץ םיייתק בו שגם, יצחק את אם כי, אברהם את הזכיר לא כן ועל. הדברים שני

 .'כו זרעך
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  :ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני אלוהיםַוּיֹאֶמר  ב
 שמי נקרא היךואל איני אני האם לומר'. כו לישראל היםואל ויאמר יתברך הוא לו השיב אז

 והוא. אני לישראל אלוהים גם הלא, היוואל שאני במה אביך זכות לבקש תלך כי, ךייבח עליך

 מאתו שאל כאשר וייבח עליו יתברך שמו שנקרא זה יתרון היה ליעקב כי למעלה מאמרנו

 לו ויקרא שנאמר כדבר ישראל כשנקרא זו מעלה לו יתהיוה. ד"בס ויצא פרשת אצלנו כמפורש

 .ישראל אלהי אל

 

 לישראל היםואל, הנזכר יצחק היואל, ויאמר. יצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח הכתוב ושיעור

 יצדק ובזה .הלילה במראת כך לו נאמר ומתי, ישראל נקראת מאז עליך מכונה היםואל כלומר

 . מהכתוב חסרה האמירה אין גם ובזה. בלבד קריאה ולא הוא ענין אמירת כי ויאמר לשון

 

 יעקב אמר לזה, הזאת הקדושה מארץ אצא למה התלונה תכפל איפה כן אם תאמר ושמא
 סומא ולא בריא עודנו וייבח עליו שמו יתברך הוא מכנה להיות ידו שהשיגה מי כי לומר ,יעקב

 לארץ חוץ תעצרנו לא כי ,לארץ בחוץ גם לו יהיה בארץ פה לו שיש האיכות, כאביו כמת חשוב

 אומרו והוא. ישתנה ולא שם יהיה כאן שהוא יעקב כי לומר יעקב יעקב ויאמר וזהו. מהשגתו

 ענין אמירת כי, יעקב ויקרא ולא ויאמר אומרו וזהו. לארץ חוץ בצאתך - עמך אנכי הנה :יתברך

 .לבדה קריאה ולא, היא

 

  :ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ� ָׁשם-ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי-ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱא�ֵהי ָאִבי� ַאל ג
 אל אני לך אמרתי אשר האל אנכי כי אביך מפאת לבקש צריך אינך הזרע לעניין הנה אמר

 . לארץ בבואך' וכו ורבה פרה שדי

 ולך, הזאת בארץ גור לו אמרתי אשר אביך אלוהי, אמר, בארץ ולא במצרים הגרות היות ועל

 וישתעבדו אסףית אחר עד כמוהו בארץ גרותך אפשר שהיה עם ,מצרימה שתרד אומר אני

 . קיךואל אני שם גם כי ,בארץ םייבויר אחר מצרימה בניך

 

 גוי אותו, גדול לגוי ואעשך: באומרם) יד לט רבה בראשית( ל"ז רמזו אחשוב הדבר וטעם

 גלות בטעם מאמרנו והוא. ממך אוציא, אליו קרובים היםואל לו אשר גדול גוי מי כי עליו שנאמר

 כור בתוך כסף תוךיכה למען הברזל כור היה אשר מצרימה לרדת ישראל הוצרכו כי, מצרים

 סיגים הם, הזוהמא את קולט מצרימה טומאת כח יהיה כי, ויתלבנו ויצרפו ההוא בעינוי יותכו

 לפסוק תספיק תורה מתן עד שמאז גדר עד במירוק והזוכים. נחש זוהמת עיקר, בם אשר מכסף

 או מחמשה אחד אם כי יצאו לא כן ועל. עמהם אשר שכינה היא במלכם יתדבקו זוהמתן

 היםואל לו אשר גדול גוי בהם ויצדק, האיכות גדול גוי הם אשר מאות מחמש או מחמשים

 .כמדובר גדול גוי היותם הכנת תהיה שם כי שם יהיו הוצרך כן על. אליו קרובים

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 585       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 

  :ֵעיֶני�-ָע�ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל-ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ� ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל� ַגם ד
 כי ילך לא ובגולה שמריו על שקט ויונח, כיצחק בארץ הגרות יעקב השלים לא למה השנית ועל

 הלא זרעך עם הולך אינך אם לומר' כו עמך ארד אנכי אליו אמר, אביהם מות אחרי זרעו אם

 שכינה צריך כן על, מקימם ואין מצרים בטומאת ישקעו כי, חלילה בניך גאולת תותקו תאבד

 .מצרים טומאת בם תשלוט בל, ירחף גוזליו על קנו יעיר כנשר עליהם מחופפת, עמהם

 

  :להם כדאי העולם כל אין אשר בהם שנמצאו דברים ארבעה כי ל"ז חכמינו מאמר והוא

  שמם, את שינו שלא
  לשונם, את שינו שלא
  הרע, לשון על נחשדו שלא
 , העריות על נחשדו ולא

 שיר( הכתוב מאמר זה כי) ה לב רבה ויקרא( ל"ז וכמאמרם. הכתוב ופרסמה תהיהי אחת כי

 ואמרו. הזמה מן עצמם גדרו שכלם הנקבות אלו נעול גל, הזכרים אלו נעול גן) יב ד השירים

 עליהם מרחפת השכינה מהיות כי רע שם קונים אין עמהם שאני עוד כל שכינה שאמרה ל"רז

 .מצרים בטומאת לגמרי הדבק ולבלתי הללו דברים בארבעה הטמא לבלתי כח עצרו

 

 

 על. אליה מרכבה שיהיה מי שם אין אם בעיר שורה שכינה אין כי ,והוא, הענין אל נבוא ובזה

 מצרימה עמך ארד אנכי הלא כי מצרימה בניך עם אותב הוכרח הנה ליעקב יתברך הוא אמר כן
 .מצרימה לרדת עליו שכינה תשרה ראוי איש אין ובלעדיך

 

 משוללי וישארו עמי שכינה תעלה אותי בהעלות אם להם הועלתי מה כן אם תאמר ושמא

 גם הנה כי, בלעדי בניך ישארו לא אעלך שאנכי עם לומר' וכו אעלך ואנכי אמר לזה, שכינה

 .בניך את עלה גם שהוא עלה

 

 

ְנֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות -ַטָּפם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ה
  :ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָׁשַלח ַּפְרֹעה-ֲאֶׁשר

  '.כו וישאו לומר לו שהיה מיותר 'כו ויקם אומרו

 מצרימה לירד עתיד היותו תחת כי ,שבע בארב לו מהאמור לו תהיהי קימה ,אמר אך

 אותו לשאת פרעה שלח אשר בעגלות נישא אדרבא כי זכה, פרעה אל ברזל של בשלשלאות

 .פרעה פי על יוסף שלח אשר הן

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 586       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

  :יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו ּגְׁשָנה ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ּגֶׁשן-ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאלְיהּוָדה -ְוֶאת כח
 יעקב של לפניו להורות חשוב שליח שיהיה, יוסף כבוד על יוסף אל יהודה את שלח יעקב

 גושנה יוסף כך אחר שם שילך כדי גשן דרך ויורהו אביו אל שיקביל מי עמו יוסף שישלח ,גשנה

 אווויב וזהו, לאביו מקום להכין להיתח גשנה יהודה עם בא יוסף עשה ומה. לאביו להראות
 .גשן ארצה

 

ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך -ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל-ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת כט
  :ַצָּואָריו עֹוד-ַעל

. השורה מקלקלת אהבה כי, אביו לכבוד עצמו ידי על מרכבתו יוסף ויאסור מיד לו שהכין ואחר

 הכין אשר במקום יהודה את והניח ,גושנה לפניו להורותו פניו להקביל אביו לקראת ויעל

 .לאביו

 

 עתה כי אמר. ויבך אחיו בנימין ואריוצ על להיתח נפל יוסף והנה ,צואריו על ויפול אליו וירא

 אביו ארוצו שסבל מה על לו צר כי, בנימין ואריוצ על בכה מאשר עוד אביו של צוואריו על בכה

 .אחיו בנימין סבל מאשר פרידתו צרת עול

 

  :ָּפֶני� ִּכי עֹוְד� ָחי-יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת-ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל ל
 

ָאִבי -ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרֹעה ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית ֵּבית ָאִביו-ֶאָחיו ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל לא
  :ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי-ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ

 בארץ רק, מצרים של שרו צל תחת ואחיו אביו יהיה בל היה יוסף חפץ כל כי למעלה כתבנו הנה

 אגידה אמר כן על. מצדה קדושה שפע המקום שקנה למעלה כמפורש לשרה תהיהי אשר גושן
 בבית יורגש לבל שהוא יחשוב אולי, גשן בארץ אחי נא ישבו אמרתי אם אמר כי והוא ,לפרעה

 אצלי כלומר, סתם אלי באו אבי ובית אחי לו אגיד הנה אמר כן על. להם שאתן מה פרעה

 . במצרים

 

  :ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו-ְוָכלַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם -ְוָהֲאָנִׁשים ֹרֵעי צֹאן ִּכי לב
 שאי אומנותם ישנו כי לומר ואין. הוא מצרים תועבת כי פה יהיו ואיך כלומר צאן רועי והאנשים

 'כו ובקרם צאנם הנה כי והראיה. אומנותם עזוב יוכלו ולא היו מקנה אנשי הלא כי אפשר
 והוא. גושן בארץ שתהיו הדבר יקל ואז מפה שירחיקו פרעה יאמר למען זה וכל. משם הביאו

 - לשאול שימשך פרעה לפני מקצת להציג בלבו היה כי, והוא, אליכם ידבר אעשה כי

 

  :ַּמֲעֵׂשיֶכם-ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרֹעה ְוָאַמר ַמה-ְוָהָיה ִּכי לג
 - שתאמרו תשובתכם ידי על ואז ,מעשיכם מה
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ֲאֹבֵתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו -ֲאַנְחנּו ַּגם-ַעָּתה ַּגם-ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעדַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי�  לד
 :ֹרֵעה צֹאן-תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל-ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ִּכי

, בינינו היה שעצה יראה בל, כמאמרי צאן רועי תאמרו לא ואתם. הענין ימשך 'וכו מקנה אנשי

 .מפורש ולא בכלל הצאן שיהיו סתם מקנה אנשי לומר, אחר בסגנון רק

 

  מז פרק
 

ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען -ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרֹעה ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל א
  :ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן

 . הכל אדון אני כי שיורה אלי באו אומר איך אמר פרעה לפני יוסף אובב והנה

 מהטעם מעלי להרחיקם מבקש אני תואנה כי יבין אולי צאן רועי ושהם באו אומר איך ,ועוד

 . ממנו שנוטלים מה פרעה בית יורגש בל ,הנזכר

 . רצונו בלי שביתה שקנו המלך יחוש פן ,שלישית

 

  :יותר התחכם כן על

 . סתם באו רק אלי באו אמר לא האחת ועל

  .באו' וכו וצאנם ואומר המאורע כמספר אמר השנית ועל
 .שיונךילר שם מוכנים הנם רק לדור לא כלומר גשן בארץ והנם אמר השלישית ועל

 

  :ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעה ב
 יאמרו והם מעשיכם מה פרעה להם ישאל כי מאליו יעשה עד צאן רועי היות להזכיר שלא והס

 .'כו ויציגם כן ועל, לתומם האמת כמגידים
  

-ֲאַנְחנּו ַּגם-ַּפְרֹעה ֹרֵעה צֹאן ֲעָבֶדי� ַּגם-ַּמֲעֵׂשיֶכם ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ֶאָחיו ַמה-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ג
  :ֲאבֹוֵתינּו

 גם, בנו מוסכמת היא כי מלאכתנו לשנות ואין צאן רועי ויאמרו מעשיכם מה פרעה ויאמר
 כאילו הורו אך, ביניהם עצה תראה פן גושן בארץ שיחפצו מיד הזכירו ולא. אבותינו גם אנחנו

  - כך ואחר מאמרם את גמרו

 

ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ -ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדי� ִּכי-ַּפְרֹעה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי-ַוּיֹאְמרּו ֶאל ד
  :ֲעָבֶדי� ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ָנא-ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו
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 גרות שעל באנו בארץ לגור שנית פעם ויאמרו וזהו, עצמה בפני אמירה פרעה אל ויאמרו

 עבדיך נא ישבו עתה לגור רק להשתקע שאינו כיון כלומר ועתה. המלאכה לשנות אין מועט

 .מרעה מקום גושן בארץ ישבו שיונךיבר ועתה, שם נוייה ישיבה לכוונת לא כה עד כי כלומר

 

  :יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִבי� ְוַאֶחי� ָּבאּו ֵאֶלי�-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ה
 שיוןיר כשואלים וגם, סתם באו אם כי אלי באו מלומר יוסף נשמר אשר את פרעה ובראות

 מה כלומר אליך באו ואחיך אביך לאמר אם כי הוא כן לא ראשונה על אמר. גשן בארץ לשבת

 - כי, הכל ובידך הארץ כל אדון אתה כי ,אליך באו ואחיך אביך כי הוא לאמר שראוי

 

-ַאֶחי� ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוִאם-ָאִבי� ְוֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶני� ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ו
  :ִלי-ֲאֶׁשר-ַחִיל ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל-ָּבם ַאְנֵׁשי-ָיַדְעָּת ְוֶיׁש

  :קושיות שני שבוייית ובזה .היא לפניך מצרים ארץ

 . לפרעה המגיד הוא יוסף אדרבה אלא, אליך באו ואחיך אביך להודיע בא מה. א

 . לזולת לאמר איננו כי לאמר אומרו ועוד

, מבלעדי כי, היה מדעתי, גשן ארץ על שיוןיר כשואל תייה שבענותך אחר אמר השנית ועל

 .'כו גושן בארץ ישבו גשן בארץ רצונם כי ואחר '.וכו הושב הארץ במיטב אתה
 

 

  :ַּפְרֹעה-ַיֲעֹקב ָאִביו ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרֹעה ַוְיָבֶר� ַיֲעֹקב ֶאת-ז ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת
 ברזל של בשלשלאות למצרים לירד יעקב היה עתיד כי) א פו רבה בראשית( ל"רזמ ידענו הנה

 אל פה יאמר וזה. כבוד בדרך יעקב אחריו ויתגלגל יוסף שיקדים הוא ברוך הקדוש שעשה אלא

 נהפוך כי, שמה באו יוסף יד שעל זרעו וגלות אביו טלטול גרם יוסף כי שוגה איש לב על יעלה

 ויעמידהוש בהיס תהיוהי, יוסף ידי על רק אויבים ידי על הובא ולא אביו את יוסף ויבא כי הוא

 כי נמשך זה בדרך כי בדבר יחוהרו פרעה וגם. בשלשלאות בהכנעה ולא פרעה לפני בהעמדה

 .לרגלו נילוס לשיעלה) כו נשא תנחומא( ל"רז שאמרו כמו שהוא פרעה את יעקב ויברך

 

 ויחי פרשת
 

ְוַאְרָּבִעים ַיֲעֹקב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים -ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי כח
  :ּוְמַאת ָׁשָנה

  לב: לשים ראוי הכתוב ביאור אל לבוא

 . הפשט לפי הפרשה סתימת אל .א

 אם כי הזכיר לא זה ובפסוק ,גשן בארץ מצרים בארץ ישראל וישב נאמר הקודם בפסוק כי. ב

  .מצרים ארץ
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 . בה האחזו כי להודיענו הקודם בפסוק צורך מה. ג

. שם גר אשר מהמקומות אחד בכל שהיה מה פרט לא ולמה ,מצרים בארץ וייח פרט למה. ד

. כלל יפרט ולא', כו שנים שבע יעקב ויחי להימתח יאמר, ימיו סך כל לכלול שעתיד אחר כי .ה

 '. כו וייח שני ויהי יאמר ראוי והיה, מיותר הוא יעקב ימי אומרו כי. ו

 .ויהיו יאמר מהראוי כי ויהי אומרו. ז

 

 שני ימי כמה שאלת על להשיב פרעה אל יעקב מאמר ראשונה נבאר, הביאור אל לבוא והנה

 אומרו נחשב זר כמו הלא כי '.כו היו ורעים מעט שנה ומאת שלשים מגורי שני ימי, אמר, וייח

  .שנה ושלשים מאה על ורעים מעט
 . אבותיו לימי ישיג סך יחיה שלא לו הגיד מי הלא כי ',כו השיגו ולא אומרו וגם

 . מגורים שני ופעם חיים שני פעם הלשון שינוי אלה מה וגם

 . מיותר הוא מגוריהם בימי אומרו וגם

 של שאינן שנות יש וכי, םייח ושנות ימים אורך כי פסוק על) א עא יומא( ל"רז אמרו הנה אך

 .םייח של אינם צער ייח אבל, םייח של הם שלוה ייח ויישח מי אלא, םייח

 

  פרעה אמר כה הנה כי והוא .ןיהעני אל אוונב

  :ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי�-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ח
ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְולֹא -ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ט

  :ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהםְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאֹבַתי -ִהִּׂשיגּו ֶאת
 אם כי לי היו םייח שנות לא, ואמר ענה, ושלוה םייח שנות על שמורה ךייח שני יעקב בשמוע

  .מגורי שני ימי היו שנה ומאת שלשים וזהו. וטלטול גרות, מגורים של
 

 מעט כי איפה דע אמר לזה, םייח שנות קצת היו לא המגורים שני שבין הייתכן תאמר ושמא
 לו היה בם גם כי רעים וקראן .חיי שני ימי היו ורעים מעט וזהו. שנים יקראו אשר היו ורעים

 . מה בצד צער

 

, םייח שנות ומעט רבים מגורים ימי להם היו אבותיי גם כי, זה על אדאג שלמה ,תאמר ושמא

 שני היו שלאבותיי גם כי לומר ',כו השיגו לא כי מועטים היו כך כל כי' כו השיגו ולא אמר לזה
 רעתי זאת אך, םייח שנות קצת להם היה מגורים השני תוך מובלעים אמנם אך, כן גם מגורים

 אשר אבותיי של םייח לימי השיגו לא, מגורי ימי בתוך םייח שנות לי היו אשר מעטה כי, מר כי

 .מגוריהם ימי בתוך להם היו

 

ַיֲעֹקב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים -ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמיַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה  כח
  :ּוְמַאת ָׁשָנה
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 בארץ רק היו לא, םייח שנות שיקראו כלומר יעקב ויחי הנה כי, והעידה פה התורה באה זה ועל
 ,אדם בני של םדרכ זה כי ,והוא '.כו יעקב ימי ויהי ובזה 'כו ויחי וזהו .שנה עשרה שבע מצרים

 כל הלא, שאולה ביגון ירד עד שנים בקצת מרה ואחריתו, ונחת בשובה יחיה שנים אלף אם כי

 כל כאשר, וההפך. וחשכה וצרה מכאובים ימיו כל כאילו בעיניו ויהיה ,יפלו הראשונים הימים

 את ינשה טובתו שני במספר כי, טובה בשיבה וימות באחרונה לו טבייו, יחיה צער ייח וייח ימי

 היות אם כי הכתוב מאמר וזה. לטובה וויםש םלוכ ,אחדים כימים בעיניו ימיו כל ויהי, עמלו כל

 בטלים היו טובה של ימיו מעט וגם, םייח שנות ולא מגורים שני קראן שנותיו ושלשים מאה כל כי

, וטובה םייח שנות של שנה עשרה שבע יעקב ויחי שבסוף אחר כי, נהפך עתה הנה. ברוב

 כולם ונעשו חדשה הויה קנו עתה כי. מגורים ימי ולא ,חייו שני יעקב ימי כל ויהי כאילו נעשה

 נחשבו כאחדים כי לומר יחיד לשון ויהי אמר כן ועל .חייו שני יעקב ימי ויהי וזהו. םייח שנות

 .'וכו םייח שנות לםוכ

 

 בעצם סיםווח, מצרים בטומאת ונדבקים נאחזים היו במצרים בהיותם זרעו וכל הוא אם והנה

 קראה הארץ ותוער כן על כי, טמאה אדמה חלאת עיקר שם כי גם ומה, מצרים של שרו בצל

 בכל לו רעויא אשר וצרות רבות רעות מכל זאת לו תהיהי ורעה מחולו לאבל נהפך היה הנה. ה'

 .הקודמת פרשה שבסוף פסוק אל זה פסוק לחבר זו פרשה התורה סתמה כן על. מגוריו ימי

 

 אביו אל יוסף מאמר אל לב בשום ןיוהעני', כו מצרים בארץ ישראל וישב נאמר שם כי והוא

 אליעזר רבי פרקיב אמנם. מבזולתו בגושן שבתו יוסיף ומה תןיי מה כי ,גושן בארץ וישבת

 ולא עצתו נעשתה שלא וגם. בכתובה לשרה שןוג ארץ כתב פרעה כי ל"רז אמרו) כו פרק(

 כעל עליה חופף היה אשר הטומאה חוכ כן ועל. שלה תהיוהי לה מאז נתנה זה כל עם, לקחה

) י נח רבה בראשית( ל"ז מאמרם דרך על, בה קדושה ושרתה ממנה נסתלק, מצרים ארץ כל

 ועל. ההוא מקוםל ויתרון לה יתהיה מהיקי אברהם שקנאה ידי על כי', כו השדה ויקם פסוק על

, מצרים טומאת תחת מסתופפים תהיו וזרעך אתה אם תחוש אל רולאמ אביו אל כזאת שלח כן

 שורשי בקדושת מהאחז המקום יעצרכם ולא, טומאה שם אין כי ,שןוג בארץ וישבת הלא כי

 עם, טומאה מקום שם אשר מצרים בארץ ישראל וישב הכתוב מאמר וזה. היה וכן. נפשותיכם

 ויאחזו אם כי, העליון בשורשם נפשם יאחזהמל עצרתם לא גושן ארץ בחלק שהיו למה זה כל

 . בה היותה עם הקדוש בשורשם שהוא בעצמה בה

 

 שןוג בארץ כי ואמר, לקדושתה ישראל בארץ אחיזה להם יש ישראל כל כי כפשוטו יותר או

 תחת היו ואילו ,דומא וירבו ויפרו כי והראיה. כמדובר בה יתהיה קדושה גם כי אחיזה מצאו

 הטבע מן חוץ ורבים פרים ידו מתחת המושפעים להיות, חוכ בו היה לא מצרים שר ממשלת

 כן גם ושיהיה. אחד בכרס ששים שהיו שאמרו) ז א רבה שמות( ל"רזל גם ומה. מאד הרבה
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 ידי ועל. םיילמצר השר של עיקרו בהיות, שם עמהם הדרים םיילמצר ולא לישראל ההוא בוייהר

 . וטובה םייח שנות יעקב ויחי כן

 

 כי זה ואין. יקראו םייח שנות וצער מגורים ימי שהיו הראשונים השנים כל שגם אם כי עוד ולא

 הפרשה סתם כן ועל. להם עמדה גושן בארץ היותם כי, בקדושה נאחזים היו זרעו שכל למה אם

 ארץ צריך היה לא עצמו מצד הוא כי ולהיות. םייח שנות יעקב ויחי כן על 'כו בה ויאחזוש על כי

 שם גם רוחו ותחי היוולאל הוא קדוש כי, באמת חי יקרא מצרים גבול שער בכל גם כי גושן

 יעקב כי והוא. מצרים ארץ אם כי גושן ארץ נזכרה לא כן על, ספק בלי לו םייח שנות במצרים

 בשביל הוצרך כן ועל, שלמותו מחוסרי כן שאין מה, בו למשול יכולה העמים ארץ טומאת אין

 .רשםוש בקדושת דבקים להיותם גושן בארץ להיות זרעו

 
ָנא -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ִׂשים-ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם-ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי כט

  :ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים ָנא-ָיְד� ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל
  :ֲאֹבַתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ֶאְעֶׂשה ִכְדָבֶר�-ִעםְוָׁשַכְבִּתי  ל

  :רֹאׁש ַהִּמָּטה-ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל לא
 

 לב: לשים ראוי
 . ישראל קראו ופה יעקב קראו הקודם בפסוק כי, טעמו את שנותו ענין מה. א

 . כולם את והיצ לא למה ,ליוסף לבנו ויקרא אומרו אל לב נשית. ב

 . מיותרת לבנו וגם. מיותרת ליוסף של ד"למ .ג

 לקבור וילכו אחיו את וישלח במצרים יוסף ישאר די והיה, בעצמו הוא שישאהו הכריחו למה. ד

 . אביו את

 אל נא לומר לו היה כן שאם בקשה לשון יצדק לא נא אומרו כי, תקברני נא אל אומרו. ה

 . מיותר הוא עתה לשון הוא ואם. תקברני

 ענין שהוא יראה ,ועשית אומרו אך, עמדי לעשות לומר לו היה 'כו עמדי ועשית אומרו וגם

 . ואיננו, הקודם אל נוסף

 . האבות עם שכיבה המיתה אל קרא למה ,אבותי עם ושכבתי אומרו. ו

 יעזוב יוסף את יטריח ולא, יוסף עשה כאשר עמהם עצמותיו את יעלו בניו את והיצ לא למה. ז

 . מיד להעלותו מלכותו

 למה כן ואם, לו וישבע ירכו תחת ידו שישים הוא כדבריך אעשה אנכי אומרו בכלל הלא כי. ח

 . מיותרות שתיהם לו ומלת לי מלת וגם .לי השבעה שנית אמר

 .יוסף שבועת אחר המטה ראש על תוייהשתחו ענין מה וגם

 

  :)ב ה( תענית במסכת יוחנן רבי מאמר אל לב נשים, הביאור אל לבוא אמנם
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 מקרא ומשני. ספדיא וספדו חנטיא חנטו בכדי וכי והקשו. מת לא אבינו יעקב שאמר

 ;לזרעו הוא מקיש, שבים מארץ זרעך ואת' כו יעקב עבדי תירא אל ואתה :דורש אני

 . כ"ע .בחיים הוא אף ,בחיים זרעו מה

 
 מקרא דורש שהוא על וכי ,דורש אני מקרא באומרו תוייקוש על לו משיב מה יקשה הלא כי

 . ההיא הדרשה תתבטל ואדרבה, הקושיא תתבטל

 ויקרבו ומפסוק ,מת אנכי ישראל ויאמר שאומר מהפסוק לו הקשה לא למה להעיר ראוי ועוד
  .עמיו אל ויאסף ויגוע ומפסוק, למות ישראל ימי

 בני והוציאו גופו שפתחו והמיתוהו חי היה וכי אם כי' כו חנטו בכדי להקשות לו היה שלא ,ועוד

, חי ונשאר מעיו הוצאת בלעדי אותו חנטו אפשר להקשות לו היה גם. הנחנטים דרך כן כי, מעיו

 פחד היה לא כי שאומר אלא, חי עודנו כי שמורה נראה ,חנטיא חנטו בכדי וכי מאומרו אך

 טוב טוב והלא, צורך לבלי וקברוהו הספידוהו נםיח וגם, חנטוהו נםיובח, היה חי כי שיסריח

 .שכתבנו בדרך להקשות ההנחה לו להכחיש

 

 המיתה יזכיר אשר המקום כל כי פלאיי הלא כי, המקרא לשון על נתעורר, יןיהענ על ולעמוד

 יעקב בשם ,מות הזכרת בלי ואסיפה יעהוגו יזכיר אשר ובמקום, יכנהו ישראל בשם ליעקב

  :נאמר הנה כי. אותו יכנה
  ,הפעם אמותה ישראל ויאמר
  ,מת אנכי הנה יוסף אל ישראל ויאמר
  .למות ישראל ימי ויקרבו

 .עמיו אל ויאסף ויגווע' כו בניו את לצוות יעקב ויכל שנאמר, ויעהוג רק נאמר לא ביעקב אך
 יעקב שם גדר גדול כי, להעמיד מתאמץ ותעצומות בעוז חכם גבר ראיתי זו קושיא מחמת והנה

 בלי ופלא והפלא נחשב זר כמו והלא. ביעקב ולא בישראל מיתה נמצאת כן ושעל, ישראל משם

 .ספק

 

 ברוחו וסףתני אז ישראל שמו נקרא כאשר כי, הוא נהפוך כי למפשט חשבתי אשר אמנם

 מיתה גדר כי ידוע והנה. להימתח בו היה אשר על דומא דובמא ונשא רם יקר אור יתרון ונשמתו

 ונשמתו רוחו נפשו על סףונית אשר הגדול הגדר הנה כי ואומרה. מהגוף הנפש סילוק הוא

 ההיא הבחינה כי, מיתה לשון בו יצדק כן ועל, בעצם ממנו נסתלק אשר הוא ,ישראל כשנקרא

 אך, יכונה ישראל בשם מיתה יזכיר אשר המקום כל כן ועל. לגמרי מיעקב ונסתלקה מתה

 כל עדייןש, שנתעלף כמי עוגו רק, נסתלק לא להימתח בו היה אשר הגדר הוא יעקב בבחינת

 כאמור ולא ,אסףיוי ויגווע רק נאמר לא ביעקב כן על. בעצם בו דבקים ונשמתו ורוחו נפשו כחות

 .'וכו אסףיוי וימת ועוויג ביצחק
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 בהולידו אבינו שהיה בעת יעקב בחינת על שהוא, מת לא אבינו יעקב, דברו אשר הטיבו כן ועל

 צדיקים שיתר גם כי. בבשרו שקוע נשאר חוהכ אותו וכל, ישראל שמו נקרא טרם שהוא בניו את

 שבת ליל בכל בביתו מקדש שהיה הקדוש רבנו ממהר ועד, בעצם מתים ולא עפר ישני נקראים

 בתוך שנים ושתים עשרים ישראל את שופט שהיה שמעון ברבי אלעזר ורבי), א קג כתובות(

 קבורתו מתוך נחמן רב עם שדבר יאשיה בר אחא ורב), ב פד מציעא בבא( סילוקו אחר חדרו

 נסתלקו כי, ונשמה מרוח לא אך, מהנפש מה חוכ רק בם היה לא אלה כל הנה). ב קנב שבת(

 את גם השכינה תעלה יתברך בישרו כן ועל. כמדובר בו היה לוהכ כי יעקב עליהם יתר. מהם

 סדר על בקדושה נשאוהו כן ועל. וייבח בו היו אשר נפשו כחות כל בו נשארים כי, הוא גם גופו

 .כנודע הדגלים

 

 פתח מאשר לא וגם, ביעקב גוויעה או בישראל מיתה בם שנזכר מפסוקים לו הקשו לא כן ועל

 מהכרח קרביו הוציאו ולא בטנו פתחו לא כי ד"בס לפנים נכתוב הלא כי, והמיתוהו בטנו

 אחר כי לומר', כו חנטו בכדי וכי רק הקשו ולא. אותו חנטו שהוא כמות שלם אם כי ,הכתובים

 יסריח שלא ודאיוב כן אם, להימתח בו היה אשר ונשמתו ורוחו נפשו חוכ כל ממנו נסתלק שלא

 כן על. וקבורה הספד צורך מה וגם בחניטה בצע ומה, מסתלק לושהכ אדם בני כיתר שאינו

 זו דרשתי דוחה תייה שמא ,המקרא מן קושיא לך היה אילו :לומר, דורש אני מקרא השיב

 היה צורך מה רק מקשה אתה אין כי, אתה ולא דורש אני מקרא הנה כי הוא נהפוך אך, מפניה

 לא כי להמון ניכר שלא בדבר צורך לבלי שטרחו מה מפני ההדרש תדחה לא הלא כי, בחניטה

 חניטה שבלי יראו אם אלוה יעשוהו פן חש ואדרבא, הדבר והסתיר יוסף כן ידע כי גם ומה, מת

 יקיש יתכן לא כי מוכרחת הכתוב תייורא. אביו את לחנוט והיוצ כן על .רבים ימים מתקיים היה

 שיהיו, אם כי. המתים תייתח אחר יעקב ואת םיישב מארץ הם ויהיו שיושיעם וזרעו הוא

, לניעור הישן דומה אינו כי חי הוא אף חי זרעו מה אמר ולא' כו םייבח זרעו מה ,אחת במציאות

 כל הוא גם כן ,בם נפשם חלקי כל כי חי זרעו מה אמר ולא', כו םייבח זרעו מה הוא ההיקש אך

 .לרואים נרגש בלתי היותו עם כאמור בו נפשו חלקי

 

 לבדו הוא, ישראל שמו נקרא כאשר נפשו חלקי בכל קנה אשר היתרון בחינת כי הדברים כלל

 אשר הוא יעקב שמו בעוד להימתח לו היה אשר כל אבל, במותו לגמרי למעלה נסתלק אשר

 מנפשו השפל חלק נשאר צדיקים שליתר הדרך על. חובכ בו עודנו רק, נסתלק לא כי, מת לא

 ועל. ההוא האופן על בו נשאר יעקב שמו בעוד לגמרי היה אשר כל כן, רואיו אל נרגש בלתי בו

 ויגוע רק בישמעאל כאשר וימת ועוויג נאמר לא כן ועל. יחשב בו נפשו חלקי שכל נרדם כחי כן
 אבותיו עם עמיו אל נאסף לישראל חסייהמת וחלק עוגו ליעקב חסייהמת חלק כי ,ויאסף

 .עמיו אל ויאסף וזהו, למעלה
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ָנא -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ִׂשים-ַוּיֹאֶמר לֹו ִאםִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף -ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי כט
  :ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים ָנא-ָיְד� ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל

 
 בתוך והוא, למעלה ולהסתלק למות, ישראל הנקרא חלק ימי ויקרבו אמר ,הביאור אל ונבוא

 ממלא אליו חסייהמת ליוסף לבנו ויקרא אז, מקומה ופוקדת עולה נפשו כי שמכיר יום שיםוהשל

 שהוא למה רק, מלך שהוא על לא כלומר ,ליוסף אומרו וזהו. במקומו השכינה אל מרכבה מקומו

 .כמדובר עיניך על ידו ישית ויוסף נאמר עליו כי, עצמו מפאת יוסף

 

 החסד יןימענ כי, לי שתשבע' כו ידך נא שים הוא חן שאמצא מה לומר 'וכו נא אם לו ויאמר

 שעל, היה כאשר, פרעה ימנעהו פן חש כי יןיוהענ .ואמת חסד בעצמך עמדי ועשית כי ידעתי

, מונעו שהיה אחר הניחו כן על כי ',וכו רולאמ השביעני אבי לו רולאמ כדי שבועה הוצרך כן

 אעבור, אבי שבועת לעבור אותי תאנוס אם לו שאמר עד מונעו שהיה) ב לו סוטה( ל"ז כמאמרם

 כיוון אחשוב וזה. ממלך ויסירוך ,הקודש לשון יודע אינך כי אגלה שלא שהשבעתני שבועתך גם

 כדי רק, עמדי חסד ידע כי למעני לא ,להשביעני שהוצרך מה כלומר ,רולאמ השביעני באומרו

 .'כו ועשית' וכו מצאתי נא אם וזהו. תמנעני פן ,לך מרול
 

) ו צו רבה בראשית( ל"ז מאמרם אל לב בשום יןיוהענ .במצרים תקברני נא אל הוא החסדו

 אומרים ויש, כנים עפרה להיות עתידה כי על אומרים יש, שם מהקבר מניעתו אל טעם נתינת על

 עזבו אנה פלאיי הלא כי'. וכו םייהמצר בו יפדו שלא אומרים ויש, זרה עבודה אותו יעשו שלא

 . בערכה קלים דברים על לדרוש והלכו ישראל ארץ קבורת כבוד

 בל הזהירו אך .תקברני אל יאמר הראוי, נא לתיממ הקשינו אשר למו הוקשה כי אחשבה אך

 בהעלותם עמהם יעלוהו בניו את וישביע מצרים בארץ שיקבר, כמעשהו יעשה יוסף יאמר

 במצרים תקברני נא אל להשאירני שלא מנת על עתה אפילו כלומר נא אל אמר כן על, ממצרים

 טעמים לתת הוצרכו לא ל"רז כן ועל. תקברני שלא עמדי תעשה אשר חסדה הוא זה הנה. כלל

 .כיוסף לעשות רצה שלא ,מצרים ליציאת הסילוק שבין זמן על אם כי

 

  :ִכְדָבֶר� ֲאֹבַתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ֶאְעֶׂשה-ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ל
, מגופו הצדיק נפש בצאת כי על הוא אך. האבות אל שכיבה המיתה תקרא למה להיתח ונבאר

 על, אבותיו אל מדובקת יעקב ונפש, אליה חסותייהמת נפשות עם למעלה ונדבקת שוכבת מיד

 . האבות אל שכיבה עצמה יעקב מיתת תקרא כן

 

 חוצה מצרים לתחום סמוך או גושן בארץ פה השאר יוסף לו יאמר פן חש כי .יןיהענ אל ונבוא

 רוחי בצאת הלא לומר והוא' וכו ושכבתי ואמר הקדים כן על. עמהם ייקחוך בניך צאת ומדי, לה

 לארץ מעל אשר םייהח בארצות ייאבות עם .עדן בגן ייאבות אל ונדבקת שוכבת מיד ,ממני
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 אחר כן ואם. עלה גם אעלך בפסוק וכמדובר, ה"ע רבנו במשה ל"רז אמרו כאשר, הוא ישראל

 לארץ מעל אשר השכינה כנפי תחת אשר העליון המלוא בתוכיות נדבק ממני היוצא שהחלק

 העולה היא העולה הלא כי, ייעצמ פירוד העולה מהחלק בי הנשאר החלק פרדיי למה, ישראל

 קשר תתקשר ולא, טמאה אדמה על פה שאריבה תאבל עלי הנשאר וכל, ישראל ארץ לעומת

 כן ועל. למעלה כמדובר ישראל בארץ הקבור לצדיק יהיה כאשר ,העולה עם הנשאר אמיץ

 .נפרדים בלתי זה לעומת זה החלקים שני שיהיו בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני

 

 היה ואם, הזה הטעם מן פה אשאר ולא אני גם כן אעשה כן אם לומר יכול היה עדייןש ומפני

' וכו וקברתני ממצרים ונשאתני לו אמר כן על. במצרים השכינה אל מרכבה יהיה מי כן עושה
 העולם חלק בין הפריד לבל במותך לנושאך שתקפיד יםושו הדברים אין כי ראה גם ראה לומר

, חובכ בי הנשארים ונשמה רוח הנפש מעלת גדולה מה נא ראה כי, בך הנשאר לחלק מנפשך

 בעצמך אתה ונשאתני אם כי, פה תעמוד ואתה אחיך עם אותי תשלח שלח יספיק לא הלא כי

 המת אחר עמך השכינה תוליך כהוגן שלא יהיה ולא, עליך שורה שהשכינה, אתה וקברתני

, במטה אותי ומעלה ,בי דבקה שהשכינה גדר עד אתי הנשאר ערך גדול הלא כי, ימים כמה

 אבינו שיעקב על אם כי זה ואין. עולה השכינה גופו עם שגם, עלה גם אומרו על שכתבנו כמו

 עשות איפה כן ואם. שכתבנו כמו ,שנסתלק מה היא לבדה ישראל בחינת רק, כאמור מת לא

 לא וכן ,מאד עד גדולה רעה היא, בעצם והדבקות הגדולות האלה הבחינות שתי בין פירוד

 שלא מה אל טעם נתן דרכו פי ועל. כמוך יהיה גדול צדיק גם ,זולתי לכל כן שאין מה .יעשה

 .במצרים הוא שאריוי אחיו יוליכוהו

 

 ויאמר השיב כן על, משביעו היה כן ועל, בעצמו הוא יוליכהו לא פן ירא היה אולי יוסף חש והנה
 שהוא, הדמיון ף"בכ כדבריך שהוא מה אעשה אנכי תשביעני מבלי כלומר כדבריך אעשה אנכי

 .שבועה צריך ואין ממש דברך שהוא זה עתה גם ומה, לדברך הדומה כל

 

  .רֹאׁש ַהִּמָּטה-ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל .ַוִּיָּׁשַבע לֹו .ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי לא
 מטעם והוא. לי גם השבע פרעה הוא לזולתי שנשבעת כמו כלומר לי השבעה ואמר חזר כן על

 ואז. למעלה כמדובר שבועתו גם יעבור פן זו שבועה ידי על ויודה, פרעה ימאן פן לעיל הנזכר

 ה' הבטיחו אשר הבטחתו נעשה כי יעקב בראות ואז. הוא גם לו וישבע בדברים יוסף הבין

 הבטחתו ששמר על המטה ראש על אשר השכינה אל והוהשתח אז ,עלה גם אעלך באומרו

 עלה. גם אעלך שהבטיחו

 

, העולה מדרגה היא ישראל בחינת כי, יתכן, יעקב אמר ולא ישראל אומרו נדקדק ואם

 חסייהמת הנשאר מחלק בעצם פרדית לבלתי עמה חסד גמלה אשר השכינה אל הוהשתחו

 והיו עמה הדבק מחלק להתפרד לה מר היא גם כי, במצרים יעקב נקבר היה אם, ליעקב

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 596       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 היורד שפע ידו על השתלשל ידי על יתרון קנה העליון חלק וגם. יעצמ דבקות באיכות לאחדים

 הימנו למעלה אשר אור יתרבה גודלו ולפי מאד גדול הוא גם כי, הימנו שלמטה חלק דרך לעולם

 מעל מגבוה המושפע שפע קבלת תרבה המקבל הכנת רוב לפי כי. ידו על השפע בהשתלשל

 .שניהם בין החיבור קיום על ה'ל טובה יחזיק העליון החלק כן על. ישראל שומר גבוה

 

  מח פרק
 

ְמַנֶּׁשה -ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִבי� ֹחֶלה ַוִּיַּקח ֶאתַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  א
  :ֶאְפָרִים-ְוֶאת

  :ַהִּמָּטה-ַוַּיֵּגד ְלַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנ� יֹוֵסף ָּבא ֵאֶלי� ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ב
  :ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוְיָבֶר� ֹאִתי-ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאהיֹוֵסף -ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ג
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲע� -ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְר� ְוִהְרִּביִת� ּוְנַתִּתי� ִלְקַהל ַעִּמים ְוָנַתִּתי ֶאת ד

  :ַאֲחֶרי� ֲאֻחַּזת עֹוָלם
ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה -ֹּבִאי ֵאֶלי� ִמְצַרְיָמה ִלי-ים ְל� ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעדָבֶני� ַהּנֹוָלִד -ְוַעָּתה ְׁשֵני ה

  :ִלי-ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו
  :הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְל� ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם-ּומֹוַלְדְּת� ֲאֶׁשר ו
ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה -ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶר� ְּבעֹוד ִּכְבַרתַוֲאִני ְּבֹבִאי  ז

  :ָּׁשם ְּבֶדֶר� ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחם
 

 '. וכו האלה הדברים אחרי ויהי
  לב: לשים ראוי

  .האלה הדברים אחר ויהי שיאמר הקודם אצל לזה יש כותייש איזה
 . הגיד ומי אמר מי נזכר ולא ',וכו ליעקב ויגד' וכו ליוסף ויאמר אומרו. ב

  .אפרים ואת מנשה את באומרו אתה ריבה מה. ג
 . ה' אליו נראה שם באיזה יודיע למה ',וכו שדי אל אומרו. ד

 . פה הזכירו למה, 'וכו הזאת הארץ את ונתתי אומרו. ה

 . ועתה אומרו ענין מה ',וכו בניך שני ועתה אומרו. ו

 . מיותר הוא מצרימה אליך בואי עד אומרו. ז

. לעתיד שיהיו נראה לי יהיו ושמעון כראובן ובאומרו, כבר הם שלו נראה ,הם לי אומרו כי. ח

 . אחריהם הוליד אשר מולדתו אלה המה מה. ט

  '.וכו מפדן בבאי ואני אומרו לזה מתקשר איך. י

 . עלי אומרו ענין ומה
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 כן ועל, לאמו הוא עשה כן ולא ממצרים שאנויי רצונו איך יוסף יאמר פן שהוא י"רשוש כפר ואם

 אחר ויהי לאומרו קודם לאומרו לו היה כן שאם קשה, הדיבור פי על שם שקברה לומר הוצרך
 ':וכו הדברים

 

 שני להוציא שהוא, ממך יהיה םיגוי וקהל גוי לו ואמר בלוז יעקב את ה' בירך מאז הנה אמנם

 נוסף. הארץ בנחלת גורלות שתי להם יהיו למען הדבר להודיע יעקב צריך והיה, לנחלה שבטים

. הקדושה אל להכניסם טומאה מקום במצרים שנולדו על יוסף בני את לברך יעקב רצה כי זה על

 אחיו לבני כן עשה שלא מה עצמם בפני יוסף בני את ברכו על קנאה אחיו מלבוש יבצר לא והנה

 שאמר עד מקנאים שהיו) א צז רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, אבותיהם בברכות נכללו אם כי

 '.וכו קדושיו ה' את יראו אביהם להם

 

 ואחר ,ומנשה אפרים ליעקב כבנים יחשבו איך יעקב שיודיע גלגל, יתברך הוא עשה מה כן על

 את לעורר וכדי. ברכתם על יוסף אחי מלב ומנשה אפרים קנאת סרה ,השבטים בכלל היותם

 שני בהזכיר והוא '.וכו ליעקב ויגד' וכו חולה אביך הנה ליוסף ויאמר כי היה ככה על יוסף

  :ל"רז מאמרי

 החלו, חולי בלי מתים להיבתח שהיו, חולשא הוה לא יעקב עד כי) א פז מציעא בבא( אומרם .א

 . בניו את הויצו אשר למען ביעקב

 שכינה היא המטה ראש על ישראל וישתחו שאומרו) ג ויחי תנחומא( ל"רז וקבלו מויישק מה .ב

 . המטה ראש שנקראת

 

  .יןיהענ אל ונבוא
 ,מופלג - אחרי כי, ההפרש וידוע. אחר אמר ולא ,האלה הדברים אחרי אומרו אל לב בשום

 לו לשלם כי לומר אפשר היה, חברונה לנושאו יוסף שנשבע אומרו אחר והנה. סמוך - אחר

 כראובן ומנשה אפרים השבטים עם שכללם, בניו עם שעשה בזה לו פרע ההיא הטובה על גמול

 יוסף ביינתח מאשר לא כי לומר והוא ',וכו אחרי ויהי כי אמר כן על. עצמן בפני ולברכם, ושמעון

 הוא אחריש, הנזכרים האלה הדברים אחרי ויהי הלא כי, זה גמול לו נמשך אביו את לישא

 . שלמעלה מה אל סמוך היה ולא' כו ליוסף ויאמר מופלג

 

 וקהל גוי ויאמר יעקב את בירך אשר םיילק הדבר היה ה'שמ אם כי ,זה תחת זה היה שלא הנה

 על ויוסף יעקב לב להעיר כי ,והוא. ואפרים מנשה הם גויים קהל ,בנימין זה גוי שהוא', כו םיגוי

 כי ,המטה ראש הוא הקודם פסוק בסוף שנזכר מי ,ליוסף ויאמר' כו אחרי ויהי כן על, הדבר

 הנה כלומר'. וכו חולה אביך הנה, הקודש ברוח יוסף אל - שכינה הוא - הנזכר הראש ויאמר

 כלומר, אביךב הוא דושיהח זה הנה ,חולשא היה לא יעקב שעד החולי הוא ,כה עד שאינו מה

 .ימות טרם בברכה יכינם אולי ',כו ויקח כן על, בניו את והולשיצ רק זה אין כי
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  :ַהִּמָּטה-ַוַּיֵּגד ְלַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנ� יֹוֵסף ָּבא ֵאֶלי� ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ב
 .'כו יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויגד בא ,ליוסף הדבר שאמר ומי

 

  :ְּכָנַען ַוְיָבֶר� ֹאִתיֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ -יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה-ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ג
 כראובן חלקים שני הארץ בנחלת יוסף זרע שיקחו והוא, בניו את שמנחיל מה לצוות התחיל ואז

 .אותי ברך שדי אל הוא םייולק לברך בידו די שיש מי הנה' וכו שדי אל ואמר. ושמעון

 

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲע� -ִלְקַהל ַעִּמים ְוָנַתִּתי ֶאתַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְר� ְוִהְרִּביִת� ּוְנַתִּתי�  ד
  :ַאֲחֶרי� ֲאֻחַּזת עֹוָלם

 אומרו כמשמעות םיגוי וקהל גוי עוד להוליד שברכני לומר ואין '.כו מפרך הנני ברכתי תהיוהי

 היות עד שירבו, השבטים שאר על עמים וקהל ,בנימין על גוי שאמר לא וגם .והרביתיך מפרך

 כי לומר שאין ומה. עמים שני יעשה אחד קהל שהוא אחד ששבט אם כי. אחד כעם אחד כל

 בנימין את ואיך, בנימין הוא גוי, עמים וקהל גוי באומרו הנה כי הוא, עמים יהיו השבטים כלל

 יהיה אחד ששבט רק זה אין אך, אחד קהל יקרא יחד השבטים כל ואת ,אחד גוי קרא לבדו

 .עמים לשני

 בראובן אם כי ,ליחס לא אך ,הארץ לנחלת רק יוסף בכורת אין כי) ב ו הוריות( ל"רז אמרו והנה

 .'וכו לזרעך הארץ את ונתתי ואמר שסמך מה יהיה וזה. הימים בדברי כמפורש
 

ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ֵהם -ֹּבִאי ֵאֶלי� ִמְצַרְיָמה ִלי-ָבֶני� ַהּנֹוָלִדים ְל� ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד-ְוַעָּתה ְׁשֵני ה
  :ִלי-ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו

 שאי, כך אחר שנולד גוי שנקרא בבנימין היה כאשר ,עמים קהל עוד שאוליד לומר אין וגם

 שיש שדי אל, יתברך והוא, עוד הולדתי ולא למות עת עתה הנה כלומר ,ועתה הלא כי, אפשר

 .בכתוב כמפורש לשנים שיחלקו בניך שני על הוא אך, םיייק שלא אפשר אי, בברכותיו די

 

ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה -ַוֲאִני ְּבֹבִאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶר� ְּבעֹוד ִּכְבַרת ז
  :ָּׁשם ְּבֶדֶר� ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחם

 מאמי שתוליד היה' וכו מפרך הנני יתברך הוא לך באמור אולי, הוא שכך לי אמר מי תאמר ואם

 אלא, לעמים שיהיה קהל ממנה תוליד כך אחר כי הוא םיגוי וקהל, בנימין הוא גוי, בנים שני

 נתבטל ובמותה ,יחיה לא אלהיך את תמצא אשר את בקללתך מתה בנימין את שבלדתה

 . םיגוי הקהל

, אונך ראשית שאיני עם לנחלה בכור להיות ה' בחר שבי יוכיח מי, כדבריך יהי יונח לא כי ועוד

 חלקים לשני בניו יחלקו מהם אחד שאולי, יתרון לי בתתך מאחי פה פתחון יבצר לא לפחות או

 . בהזדווגך עלי מחשבתך יתהישה מה אל יחושו ולא

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 599       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 היה שכשמתה כיון, מפדן בואו הזכיר למה לב בשום והוא ',וכו מפדן בבואי ואני אמר כן על

 ,לאפרת ומשם ,אל לבית ומשם ,לשכם הלך כך ואחר, בסכות חדשים עשר שמונה שבת אחרי

 שאוליד' וכו מפרך הנני ברכת תהיהי כי רוחך על יעלה אל :לומר הוא אך. מתה ההיא ובדרך

 תהיהי מיתתה בתיס אילו היה זה הלא כי. יןיהענ ונתבטל שמתה אלא ,מרחל עוד בנימין אחרי

 כאשר כנען בארץ בלוז אלי נראה שדי אל הלא כי ,הוא כן לא אך, ההיא הברכה אחר מתרגשת

 עלי מתהש מה היה ללוז הגיעי טרם שהוא מפדן בבואי ואני אך ',כו מפרך הנני אותי ויברך
. מיתתה נגזרה מאז כי', כו יחיה לא היךואל את תמצא אשר עם קללת על, בשבילי כלומר ,רחל

 שתלד על שלא ודאי כן ואם. שמתה בזמן למות מעותדת תהיהי כבר הברכה בעת כי נמצא

 .כמדובר אלא הברכה יתהיה בנימין אחרי

 

  :ֵאֶּלה-ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי-ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ח
  :ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם-ָּבֶזה ַוּיֹאַמר ָקֶחם אלוהיםִלי -ָנַתן-ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ט
  :ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמֹּזֶקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהם י

  :ַזְרֶע�-ַּגם ֶאת אלוהיםיֹוֵסף ְרֹאה ָפֶני� לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה ֹאִתי -ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יא
  :ם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצהַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאתָ  יב
ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין -ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-ְׁשֵניֶהם ֶאת-ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת יג

  :ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו
רֹאׁש ְמַנֶּׁשה -ְׂשמֹאלֹו ַעל-רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאת-ַעלְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת -ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת יד

  :ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור-ִׂשֵּכל ֶאת
 אלוהיםֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק הָ  אלוהיםיֹוֵסף ַוּיֹאַמר הָ -ַוְיָבֶר� ֶאת טו

  :ַהּיֹום ַהֶּזה-ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד
ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק -ָרע ְיָבֵר� ֶאת-ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל טז

  :ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
ָאִביו ְלָהִסיר ֹאָתּה -ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַוִּיְתֹמ� ַידרֹאׁש ֶאְפַרִים -ְיִמינֹו ַעל-ָיִׁשית ָאִביו ַיד-ַוַּיְרא יֹוֵסף ִּכי יז

  :רֹאׁש ְמַנֶּׁשה-ֶאְפַרִים ַעל-ֵמַעל רֹאׁש
  :רֹאׁשֹו-ֶזה ַהְּבֹכר ִׂשים ְיִמיְנ� ַעל-ֵכן ָאִבי ִּכי-ָאִביו לֹא-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל יח
הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן -ְּלָעם ְוַגם-הּוא ִיְהֶיה-ַּגםַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי  יט

  :ַהּגֹוִים-ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא
ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם  אלוהיםַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּב� ְיָבֵר� ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִׂשְמ�  כ

  :ְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשהאֶ -ֶאת
 

  לב: לשים ראוי

 . בפניו שהזכירם אחר אלה מי שאמר הלז ההתנכרות הוא מה. א

 , ישיבתו ראש היה שאפרים) ג ב רבה ויקרא( ל"רז אמרו וגם
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 . לפניו ותלמיד בית כבן אתו שגדל אמרו וכן

 . לו חידש מה הם בני יוסף השיב ומה

 לומר) ח מח בראשית יונתן תרגום( ל"רז והוצרכו ,בזה אלוהים לי נתן אומרו ענין מה. ב

 . כתובה שטר לו שהראה

 . לברכם אליו יגשו קראם לא ולמה, אלי נא קחם אומרו. ג

 . אביו כמאמר יוסף לקחם לא למה. ד

 נישוק אל עתה צורך מה, להם וינשק להם חיבק אם כי אותם בירך לא למה אליו כשהגישם. ה

 . וחיבקם נשקם הברכה שתחת ואברכם אומרו שכח האם, וחיבוק

, אליו וירא מצרימה יעקב רדת בעת רק אלה דבריו יצדקו לא כי, פללתי לא פניך ראה אומרו. ו

 . שלמעלה מה כל אליו ידבר טרם, לבקרו בניו עם בבאו או ',כו פללתי לא פניך ראה יאמר אז

 . שיברכם שם הניחם ולא ברכיו מעם אותם הסיר למה. ז

 . יוציאם ולא כראוי יתקנם או

 . ההיא בעת צורך לבלי ההיא ויהוההשתח ענין מה. ח

 אביו שמאל נגד תהיה יוסף ימין כי ידע לא מי', כו מנשה ואת' כו בימינו אפרים את אומרו. ט

 . בפנים פנים בהיותם אביו ימין נגד ושמאלו

 את וישם מקומם את החליף ולא זו על זו ידיו הרכיב למה, ימינו את ישראל וישלח באומרו. י

 . בשמאלו מנשה ואת' כו בימינו אפרים

 . הבכור שאינו חשב אם כי שכל שלא נראה שאדרבה ,הבכור מנשה כי ידיו את שכל אומרו. יא

 ידבר והכל הנערים את יברך אמר כן כי, הנערים את לומר לו שהיה ,יוסף את ויברך אומרו. יב

 יאמר, אביהם את כמברך הוא בניו את שבברך הוא ואם. יוסף את שבירך יאמר ואיך, עליהם

 . אביהם יבורך מברכתם כי נודע ומאליו, הנערים את ויברך

 את יברך' כו אותי הרועה אלוהיםה לומר לו והיה, מלאךב םייומס היםואלב שמתחיל .יג

 . המלאך יזכיר להימתח או, הנערים

 . פעמים זה האלוהים הזכירו וגם

 '. כו המלאךמ מתחיל הענין כי רהיגז מהם אחד בשום שאין ועוד

 . מלאך ידי על יברכם ולא, הנערים את יברך אלוהיםה אמר לא למה וגם

 . הרועה אמר ובו, התהלכו באבותיו אומרו. יד

 . רע מכל אותו שגאל מה רק זה ולא זה לא אומר אינו הנערים ובהזכיר

 . שמם נקרא ישראל בכל גם הלא כי, אבותיו ושם שמו בהם הקרא ענין מה. טו

 . ויצחק אברהם הם אבותיו כי ידע לא מי. טז
 . מיותר שהוא הארץ בקרב אומרו. יז

. ברכתו כל יברך טרם ידיו הרכיב מאז מיחה ולא כה עד שתק למה ',וכו יוסף וירא אומרו. יח

 גדולת נגד ארץ דרך ואינו, עשית טוב לא כי אבי כן לא כאומר שנראה ,אבי כן לא אומרו. יט
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 או עשה בכוונה אם יגלה אביו ואז', כו ימינך שים הבכור זה כי אבי לא יאמר והראוי, יעקב

 . בשגגה

 . עתיד לשון ישית אומרו אל לב נשית גם

 מנשה ראש על' כו אביו יד ויתמך יאמר די והיה, מיותר שהוא אביו אל יוסף ויאמר אומרו. כ

 '. כו אבי כן לא ויאמר

 . ידעתי בני ידעתי אומרו כפל. כא
 . שתיהן בין בני ואומרו

 תלונת היא זאת הלא כי ',כו לעם יהיה הוא גם באומרו הבכור הקטינו אל טעם נותן איך. כב

 . ראשו על ימינו שית ידי על ממנו גדול אפרים יהיה למה יוסף

 . תהיהי ההוא ביום שלמעלה ברכה גם הלא כי ,ההוא ביום ויברכם אומרו. כג

 . צורך ולבלי הבנה משולל שהוא ,מנשה לפני אפרים את וישם אומרו. כד

 .הגדול על הקטון בברכת להגדיל שכיוון יעקב ראה מה הדבר עיקר על .כה

 

  :ֵאֶּלה-ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי-ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ח
 והיו ,ואחאב ירבעם מהם לצאת שעתידים יעקב שצפה) ו ויחי תנחומא( ל"רז אמרו הנה אמנם

 כי שראה לומר ',וכו יוסף בני את ישראל וירא יאמר דרכם לפי, כן על. לברכה םייראו בלתי

 בלתי אנשים לצאת יתעתדו אביהם יוסף מפאת לא כי ספק ואין, הוא צדיק כי יוסף בני הם הנה

 הם הטובים כלומר אלה מי שאל כן על. כשרים בלתי עצמם מצד הם אולי חש כן על, צדיקים

 :רעים אם

 

  :ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם-ָּבֶזה ַוּיֹאַמר ָקֶחם אלוהיםִלי -ָנַתן-ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ט
, מעכבת חלאה שתראה ומה, הם צדיקים כי אלי דומים בני כלומר הם בני ואמר יוסף והשיב

 הארץ ערות כי מקומות מיתר יותר הזאת טמאה אדמה במקום בזה אלוהים לי נתן כי על יהיה

 היא ומצרים, אברים לה יש הארץ כי) קמח רמז מקץ ילקוט( ל"ז חכמינו שאמרו כמו. היא

  '.וכו אלי נא קחם ליוסף יעקב אמר כן על. המקום טומאת חלאת בם ודבקה ,ערותה

 

  :דברים בשני להכינם ראה כי והוא

 .מיעקב ברכה לקבל מוכנים להיות יושפעו ובקחתו, אתו ה' באשר בידיו יוסף אליו שיקחם. א

 שמדרגת למה כי והוא. אביהם יוסף בהשתלשלות אליהם ברכה להריק ןויכו יברכם שכאשר .ב

 ברכה להם להריק התחכם כן על, ממנו לקבל יוכנו הדרך ואיזה, ממדרגתם מאד גדולה יעקב

 .ד"בס אויב כאשר' כו יוסף את ויברך אומרו וזהו נוריצ דרך כמריק, אביהם יוסף בהשתלשלות
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 אליו יוסף שיקחם הוא ברכה לקבל להכינם שאמר הראשון הדבר הנה כי .יןיהענ אל ונחזור

 בם תשפיע כי תכינם, םיבידי אותם קחתך יד שעל ואברכם אלי נא קחם אמר זה ועל, בידיו

 .ואברכם אלי נא קחם וזהו, שאברכם ידך על יוכנו שפע
 

  :ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמֹּזֶקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהםְוֵעיֵני  י
 אמר אז. צדיקים שהם באומרי לי האמין לא אולי, אמר, לקחתם שהצריכו בראותו יוסף והנה

 כמפורש, אמות בטרם ואראנו אלכה אמר ,צדיק תיייה אם אבי בהסתפק הנה ,בלבו יוסף

 מכירים שהיו הראשונים חסידים דרך כי והוא. אני צדיק אם להכיר בפני להסתכל שרצה למעלה

 אמותה אמר ואז, בפניו שיסתכל יוסף אליו וירא כן שעל, רע ואם טוב אם איש כל בפרצוף

 . חי נקרא צדיק עודך כי בפניך והכרתי פניך את ראותי אחרי הפעם

 

 על רק יהיה לא אך, צדיקים הם אם לדעת אלו בפני מסתכל אינו שאבי זה מה יוסף אמר כן על

 שיסתכל אליו הגישם עשה מה כן על. הרבה בקרוב לא אם לראות יוכל לא מזוקן כבדו עיניו כי

 אליו אותם ויגש ולפיכך, בפניהם לראות יוכל לא מזוקן כבדו ישראל ועיני אומרו וזהו, בם

 וגם, ליוסף מאמין היה שלא באומר יבושו לבלתי יעקב עשה מה ואז. בפניהם להביט שיוכל

 על למען להם וישק כן על. יוסף עם מגודלים היותם עם חושדם שהיה בפניהם הראות לבלתי

 של מראה בעצם. בפניו להביט אחד כל פני אל קרובות עיניו יהיו, אחד כל של בפיו פיו קרב ידי

 נוסף. להביטם יוסיף עד בכשרותם מסתפק שהיה ולא, לפניו חביבים להיותם כיוון וחבק נשק

 פה אל פה בנשוק נפשותם עם נפשו יעקב בדבק, מה בצד להכינם עייס דרכו פי שעל זה על

 הוא וחיבוק נישוק כוונת כל כי השירים שיר בביאור באורך אצלנו ככתוב. בוקיבח גופו עם וגופו

 רוחא לאדבקא הוא הנישוק כי אומר הזוהר בספר וכן. לאחדים כגופך וגופי כנפשך נפשי לומר

 .ברוחא

 

  :ַזְרֶע�-ַּגם ֶאת אלוהיםיֹוֵסף ְרֹאה ָפֶני� לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה ֹאִתי -ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יא
 לומר' כו פניך ראה ואמר ענה אז. הם צדיקים כי וירא ,פניהם אל יעקב עיני קרבו כי ויהי

 תייה חי שאם בשכלי דן תיייה לא, תייה מת או חי אם בשכלי דן תיייוה כנען בארץ תיייכשה

 במצרים נתקלקלו כי באומרי, מאתי בלכתך לך שהיו היםואל צלם של הראשונים פנים לך יהיו

 ה'ל משבח אני בניך בפני עתה שראיתי במה והנה. ללתייפ לא] אומרו וזהו[ .מהיז מקום שם כי

 פניך ראה אומרו וזהו. כמוך צדיקים כלומר זרעך את גם בפניהם אלוהים אותי הראה כי ואומר

 .אותך ראה אמר שלא וזהו. מאתי בצאתך לך שהיו

 

  :ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה יב
 אותם אביהם קיחת ידי על הכנה צריכים היו צדיקים היותם עם כי, מברכם היה לא עדיין והנה

 אם כי לקחם לא כה עד והוא. זולתה בהילס או, אביהם כמאמר במצרים לידתם היות מצד
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 אחד :לעשות אני צריך דברים שני הנה בלבו יוסף אמר כן על. בפניהם שיביט בלבד הגישם

 ולסעדם אותם להכין, ידי על לקחתם צריך וגם, שבשרני צדקתם בשורת על לאבי טובה להחזיק

 על שיוכנו לפניו להחזירם כך אחר אותם קחת למען ברכיו מעם אותם יוסף ויוצא כן על. לברכם

 .בניו צדקת בשורת על טובה כמחזיק ארצה לאפיו והוהשתח יקחם וטרם. להתברך כך ידי

 

ִמיִמין  ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו-ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-ְׁשֵניֶהם ֶאת-ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת יג
  :ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו

 הכנה מקבלים מיוסף הלקחם ידי שעל זה לפי והנה. כאמור להכינם 'וכו יוסף ויקח כך ואחר

 כיוון בשמאלו מנשה ואת בימינו אפרים את יוסף בקחת כי לומר מקום היה, להתברך ושפע

 לזה, בשמאלו שלקחו במנשה כן שאין מה, בימין לקחו כן על כי באפרים יתר שפע להשפיע

 שהוא למה רק ,יותר בו להשפיע היה לא בימינו אפרים את שלקח מה כי, הוא כן לא כי אמר

 מנשה את לקח ואשר. אותו בקרבו ימינו שלעומת אביו בשמאל אותו לשים, ישראל משמאל

, מיותר שנראה ,שניהם את אומרו וזהו. ישראל לימין אושיב רק, הכנתו למעט לא בשמאלו

 . זה על לזה להעדיף ולא ,כאחד להשוותם רק כיוון לא כי, לומר

 מנשה ואת ישראל לשמאל אושיב בימינו אפרים את לקח ,ויםוש שניהם יהיו למען לזה קרוב או

 .תמים יהיו ויחדו אחד בכל ושמאל ימין יהיו למען', וכו

 

רֹאׁש ְמַנֶּׁשה -ְׂשמֹאלֹו ַעל-ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאתרֹאׁש -ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל-ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת יד
  :ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור-ִׂשֵּכל ֶאת

 שנלקח יותר אפרים הוכן כן על, הברכה בם תחול יוסף הכנת שכפי למה כי, לו והוש לא אך

  '.וכו ימינו את ישראל וישלח וזהו. ימינו יד בו שלח הכנה יותר שהרגיש ובמקום, יוסף בימין

 

 יעביר היה טוב וטוב עקלתון דרך ידיו ירכיב למה ,אפרים בברכת להפליג רצה אם תאמר ושמא

 שכל כך בעשותו כי לומר 'כו ידיו את שכל אמר לזה, לשמאלו מנשה ואת לימינו אפרים את

 בכור להיותו כי, שעשה מה עשה ובהשכלה, ממנו נעלם ולא ,הבכור מנשה כי, ידיו את והחכים

 אחד לכל שהיה באופן. ישראל שמאל לצד שיהיה כן גם יגרע ולא, שמאל יד ראשו שעל לו די

  :בחינות שתי

 , ראשו על ימינו שמאלו לצד אשר

 .ימינו בצד הוא ראשו על השמאל ואשר

 

 אלוהיםֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק הָ  אלוהיםיֹוֵסף ַוּיֹאַמר הָ -ַוְיָבֶר� ֶאת טו
  :ַהּיֹום ַהֶּזה-ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד

 לברך כיוון יעקב קדושת מגדולת ברכה לקבל חוכ להם יהיה שלמען שאמרנו השני הדבר ועל

 זהו. גדולה ברכה בם תשתלשל יוסף יד על למען בעצם הברכה שפע לקבל יוכנו למען יוסף את

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 604       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 בניו הם והנערים, יוסף על הוא אתה בוייר כי ,הנערים את יברך אומרו והוא .יוסף את ויברך

 .ברכתם תגדל אביהם השתלשלות יד שעל

 

 וכן. רהיגז ובלי 'כו האלוהים שאמר הזאת ההקדמה כל אל לב נשית ,הברכה ענין אל ולבוא

' כו אלוהיםה אמר לא כי, רהיגז ובלי אחרת הקדמה היא 'וכו הרועה האלוהים כך אחר אומרו

 שהיה למה כי יהיה אך'. כו יברך' כו המלאך ואמר כך אחר התחיל אם כי הנערים את יברך

 כאשר בשם ברכם שלא יקפידו פן וחש ',וכו הגואל המלאך באומרו ,המלאך ידי על לברכם חפץ

 כי אמת הן לומר ',וכו אשר היםוהאל ואמר הקדים כן על. היםוהאל לך ויתן מאביו הוא נתברך

 ויצל וכן', וכו מטל היםוהאל לך ויתן) כח כז בראשית( א"כד ,היםואל בשם נתברכתי אני הנה

 כח בראשית' (כו אותו ויברך יעקב אל היםואל וירא וכן), ט לא בראשית' (כו מקנה את היםואל

 ). א

 שידענו מה והוא', וכו התהלכו אשר האלוהים הנה כי והוא, בהדרגה הם הדברים כל הנה אך

 בו שנאמר לנח לפני התהלך בו שנאמר אברהם שבין שההפרש) יא ל רבה בראשית( ל"רזמ

 הוא צריך היה נח אך, לתומכו סעד צריך היה לא אברהם כי, הוא, נח התהלך היםוהאל את

 דתימ עצמו אל חסיי לא ותנותווענ ברוב יעקב והנה. קונו את לעבוד וימשיכנו ירענו יתברך

 . נח דתימ רק אבותיו

 

 סעד צריכים היו שלא ,לפניו אבותי התהלכו אשר הוא היםוהאל הנה אמר .יןיהענ אל אוונב

 גם כן על. לצדקי ומסעדני ומנהיגני אותי הרועה הוא האלוהים רק, כן לא אני אך. לתומכם

 מדרגה יגרעו אלה גם כן, מאבותי אחת מדרגה גרעתי כאשר הנה, אלוהים בשם נתברכתי שאני

  - אם כי, אותי המברך אלוהים בשם להתברך יזכו לא ולכן, ממני אחת

 

ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק -ָרע ְיָבֵר� ֶאת-ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל טז
  :ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

 לישראל רחמים יתברך בהזכירו הנה כי והוא יאבותי ושם שמי בהם יקראש מברכם אני ועוד

 '. כו יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את וזכרתי נאמר

 אף שאין מפני, ביעקב ולא אף כתיב ויצחק באברהם למה) ד לו רבה ויקרא( ל"רז אמרו והנה

 נזכר הלא כי, אף ביעקב אין למה שאלה זו מה כי יקשה ולכאורה. שלמה טתוימ כי, ביעקב

 היה שלא באופן הסדר נהפך למה השאלה היא זאת כי ספק אין אך. אף בו יצדק ואיך ראשון

 אתכם אהבתי ראו יתברך הוא שאומר יןיהענ ויהיה. שלמה טתוימ יתהיה כי והשיב. אף ביעקב

 רחמים אתמלא לא ,מיצחק או מאברהם מתחיל תיייה אבותיכם זכות עליכם בזכרי אם הנה כי

 ישמעאל ממנו יצא זה כי, בעצם רחמים שפע להרקת מה עיכוב יש אחד בכל כי על, עליכם

 ואין, שלמה טתוישמ ,להיתח יעקב בריתי את וזכרתי אך. לקטרג לאף מקום ויהיה, עשו ומזה

 אף בו שיש יצחק את כך אחר בהזכיר גם, בו החילי ידי על ואז, רחמים לעכב בו פה פתחון
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 ואז, לכבות יוכלו לא רבים ומים להיתח יעקב זכירת קדם הלא כי, קטרוג שום יעכב ולא, אזכור

 יאמר, ל"רזכ אף נפרש שלא וגם'. וכו אזכור כך אחר אברהם בריתי את וגם, תרוחמו מיצחק גם

 אלא, ל"רז דעת יהיה וכן. אברהם ברית וכן תועיל יצחק ברית גם יעקב הזכרת אחר כי

 . העיכוב רמז גם אמר ולא אף בלשון מדאפקיה

 

 וזהו. משמי יתחילו האלו הנערים על שמנו קראישבה מברכם הנני יעקב אמר .ןיהעני אל ונבוא

 .אבותי ושם כך ואחר, אף בי שאין, להימתח שמי בהם ויקרא
 

 עונות כשיהיו יתברך הוא עדיי מאשר, המקום לפני זכרםיבה אלה שני שיעדיפו אברכם ועוד

 אפרים על אבותי שם קראיבה] אבל. [יצחק מזכיר יעקב אחר שם כי. ויגלו ישראל כללות לכל

 להיתח שיהיה ,ויצחק אברהם אם כי, מיצחק אחרי יתחילו לא שמי הקרא אחר, לבדם ומנשה

 כשל גדולה כך כל הטובה לעכב ישמעאל חלאת אין כי, דברים שני על, יצחק כך ואחר אברהם

 הרוגז אל חסיישמת מי כך ואחר. לאברהם חסד כי וגם ,תשובה ישמעאל עשה בסוף כי, עשו

 .ויצחק אברהם וזהו. חסד זכירת אחר זכותו זכירת תהיה והדין
 

 על הוא הדגים בוייר בתיס כי בתםימס ולא. הדגים בוייר בחינת להם תהיה כי לרוב וידגו וגם

 ומה. בהם הכל עיני שם אשר הארץ בקרב בהיותם ירבו אלו אך, הבריות מעיני מכוסים היותם

 עצמו שם היה יוחנן רבי) א כ ברכות( בגמרא וכן, אנשא בני בגו המתרגם שאמר למה גם

 שהוא לרוב וידגו הכתוב ושיעור. הוה דיוסף שמזרעא באומרו בו מסתכלים הכל שהיו במקום

 .רואם אין כי על שהוא הדגים הפך הארץ בקרב יהיו אלו אך, בוייהר בחינת על

 
ָאִביו ְלָהִסיר ֹאָתּה -רֹאׁש ֶאְפַרִים ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַוִּיְתֹמ� ַיד-ְיִמינֹו ַעל-ָיִׁשית ָאִביו ַיד-ִּכיַוַּיְרא יֹוֵסף  יז

  :רֹאׁש ְמַנֶּׁשה-ֶאְפַרִים ַעל-ֵמַעל רֹאׁש
 על יתירה ברכה אפרים את לברך רק, ברכתם השוות לבלתי יעקב שכונת חשב להימתח הנה

 שתק כן על, אפרים על ימינו נותן היה כן ושעל, מאחיו וראוי מוכן יותר שהיה ראה כי, מנשה

 אז, אחת ואהובהש שניהם הנערים את יברך ואמר דתםימ הושהשו בראותו אך. מיחה ולא

 בימינו ולקחו, הבכור מנשה את יותר להכין יוסף שרצה יעקב לב על שעלה חשב כי .בעיניו וירע

  - אמר כן על. עליו ימינו נתן כן ושעל, יעקב לשמאל לו ובא

 

  :רֹאׁשֹו-ֶזה ַהְּבֹכר ִׂשים ְיִמיְנ� ַעל-ֵכן ָאִבי ִּכי-ָאִביו לֹא-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל יח
 .לימינך אולשיב בשמאלי שלקחתיו הבכור זה כי אבי כן לא

 

הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן -ְוַגםְּלָעם -הּוא ִיְהֶיה-ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי ַּגם יט
  :ַהּגֹוִים-ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא
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 תחוש ואל. העתיד את ידעתי גם, הבכור זה כי ',וכו ידעתי ידעתי בני ידעתי ויאמר אביו וימאן

 היות על ממנו יגדל הקטן אחיו ואולם, ימיני בצד הוא כי על 'וכו לעם יהיה הוא גם הלא כי

 ברכה וצריך, יהושע והוא םיהגוי מלא יהיה וזרעו הנה כי, גדול עזר צריך הוא וגם. עליו ימיני

 .הארץ בכיבוש ועצומים רבים םיגוי כנגד שיוכל

 

 אל טעם לתת בא בעצמו הכתוב כי והוא. עתיד לשון ישית כי אומרו אל לב בשום, יתכן עוד

 ישית כי יוסף וירא הנה כי, אחת. היו הדרגות שלשה הנה כי ואמר, מאז יוסף מיחה שלא מה
 מאז, אפרים ראש על אותה לשית בא כי בראות אפרים ראש על ימינו שומו מטרם שהוא אביו

 וכראותו. יכול ולא אותה להסיר' כו ויתמוך ראשו על אותה שת כאשר כך אחר וכן .בעיניו וירע

 כן לא האם כלומר אבי כן לא ואומרו. כמתמיה להזכירו אבי כן לא לו אמר אז, לו והוש לא כי

 ולמה, הפסים כתונת בקנאת אחי ובין הצעיר ביני קנאה ששמת, אבי שאתה במה, אבי היה

 עד כי, תמים יהיו באופן ראשו על עתה ימינך שים לפחות הבכור זה כי. בני בין קנאה תשים

 .מיותר אינו אבי אומרו ובזה. מנשה על תשימנה מעט עוד אפרים על אותה שמת כה

 

  הענין ושיעור
. עתה גם לעשות שנית ישוב בל אחיו לבין בינו קנאה שם אשר ענין לאביו להזכיר יוסף רצה כי

 יאשם אל ואמר הקדים כן על, אשמתם שמזכיר ואביו אחיו לעיני כעשן תהיה זו זכירה והנה

 ויתמוך כן אחרי וגם, ושתק בעיניו רע היה' וכו ישית כי ראה מאז כי, סבל כבר הנה כי בזה יוסף
 כמדובר. לך קרה אבי כן לא לאביו ויאמר אז. עוד לסבול יכול לא אז. לו שווה ולא' וכו

 

 הקטן אחיו אך ,הבכור זה כי ידעתי וגם, בני שאתה במה לך שאירע מה בני ידעתי :לו והשיב
 ישיבה ראש שהיה) ג ב רבה ויקרא( ל"רז מדברי כנודע, משלמותו מעצמו כלומר ממנו יגדל

 יהושע ממנו שיצא הגויים מלא יהיה זרעו וגם. קנאה אין ניכר כשרותו להיות כן ועל. יעקב של

 שיצא הגויים מלא אומרו שהוא) א כה זרה עבודה( ל"ז שאמרו כמו, בגבעון שמש שמעמיד

 .להגדילו לו עומדת זכותו ומעתה. הארץ בכל שמעו

 

ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם  אלוהיםַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּב� ְיָבֵר� ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִׂשְמ�  כ
  :ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה-ֶאת

 מקרה שקרה ולא, הגדולה לו נתן כשרותו שעל, הוא כן כי מעידה התורה, יוסף דעת ולהפיס

 היתרון לו נעשה כשרותו על כי והראיה. יוסף מימין לו שבא לשמאל מנשה שהיה יעקב שחשב

 על שהיא הקודמת הברכה זולת כי ,לאמר ההוא ביום ויברכם הלא כי, מקרה שקרה ולא הזה

 תאמר ההוא שמהיום לאמר ההוא ביום רק העתיד על שאינה אחרת ברכה ברכם גם, העתיד

 איש כשיברך כי לאמר ישראל יברך בך, והיא. מלאך בשם ולא אלוהים בשם וגם. אחד בשווי
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 לא היה לא הברכה ובאותה. וכמנשה כאפרים אלוהים ישימך לו שיאמר ידידו את או בנו את

 . כיוון להשוותם כי, בכם אמר ולא, אחד שניהם כאילו בך לומר יחדם ואדרבה, שמאל ולא ימין

 

 היות ועם. וכאפרים כמנשה אלוהים ישימך אמר שלא מנשה לפני אפרים את וישם זה כל ועם

 את להיתח הזכיר יעקב זה כל ועם, אפרים או להיתח מנשה יאמר אם יודע מי המברך כי

 שעל אם כי, יעקב בבחירת זה אין כי אומר הוי לכן. להשוותם עתה כוונתו היות עם אפרים

 ומזה. למנשה תמיד והקדימו, יעקב של בפיו לשים הדבר יצא ה'מ ,אפרים של ותורתו כשרותו

 .והגדילו ימינו יד עליו נתן כן שעל הקודם אל ראיה יוקח

 

  :ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם-יֹוֵסף ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְוָהָיה ֱא�ִהים ִעָּמֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל כא
 היה שאחריו פסוק וגם. לבדו ליוסף ולא בניו לכל לומר ראוי היה זה פסוק הנה כי יקשה הלא

 בלתי יראו אלו פסוקים שני וגם. ירושתו לו הייתהנ מאתו כי שידעו אחיו כל בפני לאומרו ראוי

 .כלל מקושרים

 

 :ַאֶחי� ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאֹמִרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי-ַוֲאִני ָנַתִּתי ְל� ְׁשֶכם ַאַחד ַעל כב
] תחוש אל. [מחלקם שכם את מחסר שאני אחרת קנאה מיד תהיה בזה הלא כי תאמר ושמא

 :ובקשתי בחרבי לקחתיה הלא כי תהיהי להם לא הלא כי
 

 אל אמר. בסמוך בניו לברכת קודם כאמור, הארץ בנחלת לו שנתן שנים פי דבר על ,יאמר או

 ומפורסמת גלויה ולא טמירתה מתנתא היא כי אחד. בדין עולה אינה זו מתנה הלא כי אלי תאמר

 . ובינך ביני רק

 

 האחד על כן על. כבמוחזק בראוי שנים פי נוטל הבכור ואין שלי אינה הארץ עדיין הלא כי ועוד
. ומפורסמת גלויה להיות צריכה מתנתי שאין, מיתה מחמת מצווה ונמצאתי מת אנכי הנה אמר

 ארץ היא כבר כלומר ,אבותיכם ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלוהים והיה אמר השנית ועל

 .מחדש לנותן ולא שמה אתכם שמשיב רק לכם אלוהים ואין, מעתה שלהם אבותיכם

 

 מה כל כי, הוא כן לא כי, אחיך לך שעשו מה על הוא שנים פי לך שניתן מה כי תחשוב ואל

 אבותיכם ארץ אל אתכם והשיב וזהו. למעלה כמדובר לכם הוא ה'מ האבות שלשה ארץ שהיא

, שם אחיך לך שעשו על שהוא אחיך על זהו אחד שכם לך נתתי משלי ואני אך, שלשתנו של

 שלי שהיא 'כו לקחתי אשר היא לי כי משלי מתנה רק, בנחלה שנים פי טולישת מה לא אך

 .לבדי

  מט פרק
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  :ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםִיְקָרא ֶאְתֶכם -ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר-ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל א
  :ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם-ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני ַיֲעֹקב ְוִׁשְמעּו ֶאל ב
 

 בני לא מזכיר אינו היאספו וכשאומר. הלשון שנוי ואל וקבוץ אסיפה כפל אל לב לשים ראוי

 . ישראל ובני יעקב בני אומר היקבצו וכשאומר, ישראל בני ולא יעקב
 . ישראל בניב ואחד יעקב בבני אחד ,שמעו פעמים זה ואומרו

 . מיותר הוא אביכם אומרו וכן

 . עצמו בפני ואחד אחד כל עם אם כי מדבר אינו כך ואחר, וקיבוץ האסיפה המה מה ועוד

 מה אומר אינו ובקבוץ ,אותם יקרא אשר את שהוא עליהם ידבר מה אומר באסיפה כי ועוד

 .ממנו ישמעו

 

  :דברים שני) ד - ג צח רבה בראשית( ל"רזמ קבלנו הנה אך

 . ממנו ונסתם הקץ את לגלות יעקב בקש כי אחד

 הינוואל ה' ישראל שמע וענו' כו פיסול ושלום חס בכם יש שמא לבניו אמר סילוקו שבשעת שנית

 '. וכו כבוד שם ברוך ואמר הזקן וענה' וכו

 

. ימיו כל וןוע בהם ראה שלא מה בכם פיסול יש שמא לומר ראה מה לב נשית דרכינו פי ועל

 על הוא קבוץ כי, לקבוץ אסיפה בין הפרש יש הנה כי והוא. בכתובים נרמז זה שכל ויתכן

 בלתי על גם תאמר ואסיפה. ישראל דחיינ מקבץ יקבצנו ישראל מזרה א"כד, הרבה נפרדים

 '. וכו איש שבעים לי אספה א"כד, יחד מתאספים הרבה רחוקים

 

 כי, הרבה בקרוב סוד ונמתיק האספו ויאמר בניו את ויקרא הקץ את לגלות יעקב בקש והנה

 לומר הוצרך לא ובזה '.כו יקרא אשר את' כו ואגידה אומרו וזהו, בלחישה הנאמר דבר הוא

 בראותו אך. הגון בלתי דבר בהם היות חשש לא כי, להבחין צריך אין כי ,ישראל בני או יעקב בני

 הקבצו ואמר חזר כן על. ממנו נסתם כן ועל בניו בקצת פיסול יש אולי אמר אז, ממנו נסתם כי
 קצתם אחים אנשים יהיו כי כנודע, מזה זה וגם, ממני באיכות אתם רחוקים אולי לומר 'כו

 יתן מי כי, מהם יותר מזה זה נפרדים בעולם ואין, וכיוצא ועשו כיעקב ,רשעים וקצתם צדיקים

 . מטמא טהור

 

 בבני שהיה דרך על ,האמונה ןיבעני בבניו פיסול היה אם ספק יעקב רוח על בעלות כן ועל

 התקרבו לומר ,הקבצו אמר זה חשש על כן על. בעצם יחשבו לנפרדים כן שעל ויצחק אברהם

 ישראל בני נקראים צדיקים כשישראל כי והוא. יעקב לבני חסיםייהמת ושמעו הקבצו וזהו. אלי

 לא כאשר כלומר, יעקב קראת אותי ולא) כב מג ישעיה( א"כד יעקב בני נקראים יתהפך וכאשר

 וזהו. ישראל תקרא אז - בשבילי - בי יגעתי כי אך, עקבה המורה לשם חסייתת קראת אותי
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, ואמר השיב אז, ישראל שמע אמרו בשמעם כי ולהיות. שלמים כולכם אינכם כי יעקב בני אומרו

 כל אביכם ישראל אל ושמעו אתם גם, הינוואל ה' כי ישראל ששמי אני שאשמע אמרתם אתם

 ישראל אל וזהו, יעקב ולא אביכם ליקרא חסייית ישראל עתה כי, אלו בברכות לכם אומר אשר
 .אביכם

 

  :ְראּוֵבן ְּבֹכִרי ַאָּתה ֹּכִחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ג
  :ָאִבי� ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי-ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ד

 מכלל תמנה לבל אשמתך תספיק שלא ברכתי זאת יאמר אך. יברכנו שלא נחשב זר כמו הלא

 בלבד זה ולא. אחיך מכלל שתהיה אם כי, הבכורה ממך להעביר לפחות או, חשבת כאשר אחיך

 .אתה בכורי וזהו, היחס דבר על עליהם בכור גם אם כי
 הפרי ראשית אוני ראשית היותך וגם, כחי מעיקר שנולדת כחי היותך מצד כי, הפסדת זה אך

 לך אוני ראשית הראשון הבן היותך מצד כי. אונו ראשית הוא כי) יז כא דברים( א"כד, לי שהיה

 גבורת הוא עז יתר לך יאות כחי היותך וכנגד .שאת יתר וזהו, שנים פי לשאת הבכורה משפט

 .אלו יתרונות תותר אל ,כמים פחז ידי על אך. המלוכה

 

 

 אל ',וכו משכבי עלית כאשר הלא כי. זה כל להפסיד טותיהמ בבלבלי פשעי מה תאמר ואל

 פרוש שהיה שכינה קדושת מצע יצועי כי, חול שנעשה משכבי חללת אז כי הדבר בעיניך יקל

 .חול אביך משכבי וישארו עלה אז, משכבי על

 
 לא אך הפעולה מצד כלומר ,אוני וראשית כחי שאתה במה הוא אתה בכוריש מה ,יאמר או

 ממנה הבכור להעמיד סליקו רחל על משכבי על רעיוני כי יוסף את להוליד רק. המחשבה מצד

 שהיא שסבלה מי של שאת יתר, יוסף ולא אתה בכורי היות גרם ומי. לאה שהיא ידעתי לא כי

 וסבלונות שאת שחסרת הוא לה ששילמת והגמול. במקומה אותה לשים יצרה על עז ויתר ,רחל

 רק תחסר שלא תותר אל זה כל ועם. נגדה כמים פחז לך שהיה כבודה נגד יצרך על ועוז

 אותה בכור להיות לאה עם אביך משכבי במעלות עלית אשר כי, נאות והוא. ויתרון ההעדפה

, שכינה מצע הוא יצועי, ידך על כי, דהימ כנגד דהימ והוא. כמים בפחז ללתיח אז, העליה

 .יתרונך תפסיד אתה כן, ונסתלק עלה ,לי שהיה יתרון שהוא

 

 

  :ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם ה
 , דותימ שתי נמצאו ולוי שמעוןב הנה ואמר יתברך לפניו בעדם הליץ

 . זה עם זה הלב אחדות והיא טובה אחת

 . דם לשפוך ממהרות םיידי והיא רעה ואחת
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 הוא אליהם חסייל שראוי מה ,אחים ולוי שמעון וזהו. בעצם עיקר למו תחשוב האחת הנה אמר

 הלא כי, מהם עזביות אתם היא גנובה, חרב אחוזי שהם השנית כי. אחדות בעלי אחים היותם

 .י"רשוש ריכפ מעשו וגניבה חמס מכרותיהם חמס כלי
 

  :ׁשֹור-ֵּתַחד ְּכֹבִדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו-ַאלָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם -ְּבֹסָדם ַאל ו
 קנאה איזה על םכועסי כשהם כי והיא, לתקנה שראוי שלישית מידה עוד להם יש הנה אמנם

 אינה כאשר אך. וכיוצא בשיטים ופנחס בעגל לוי כשבט, לטובה שיש אמת והן. לרצות קשים

. ומתחרטים אחור שבים לפעול וכשבאים הרע לעשות ומהרהרים שכועסים דתםימ אין לטובה

 ישימוני שלא, בו נפשי תבא אלש רע דבר הוא, דבר לעשות סוד שימתיקו בסודם כאשר רק

 אוויב כך כשאחר. ההוא בדבר אומב לנפשי שאין טוב בלתי דבר על הוא כי אז עיניהם נגד

 אבינו כבוד אינו לומר אתם כבודי חדויי לא כי ,כבודי תחד לא הדבר לעשות שיקהלו לפעול

 . שיעשוהו אם כי, כן לעשות עמו כאחדים שאנו

 

 הלא בפועל עשו שלא גם כי, ונהרגהו לכו שאמרו יוסף זה ,איש הרגו באפם הנה כי והראיה

 הפכם אשר על אצלנו הכתוב דרך על להורגו דעתם בכל גמרו כי, הרוג היה האף בבחינת

 תשפכו אל האומר ראובן ידי על סויישנתפ וברצונם הלא כי, הם לרצות קשים איך וראו. באפו

 ישאר דעתם והיה, הבורה שהשליכוהו יוסף זה שור עקרו אם כי, להחיותו לגמרי שבו לא דם

 שם עצור בהיותו ברעב ימות, ימיתוהו לא שבבור ועקרבים שהנחשים גם כי, ימות עד שם

 .עוד ממקומם יתנועעו בל, הרגלים חיתוך הוא, תעקר סוסיהם את כמו עקרו ויהיה. תמיד

 

  :ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל ז
 כן שאין מה. עזות מפאת עז כשהוא אפם ארור כי והיא בברכתי לתקן ראוי זו דהימ כן על

 ולא רחמים של אף היה כי, בשטים ופנחס בעגל לוי כשבט ה' וקנאת חסידות מפאת כשהוא

 שעליהם מי הוא הרשעים עם רחמים עשות כי, אכזרי רשעים רחמי) י יב משלי( א"כד, עזות של

 .יתברך לפניו שקשה מה על שהוא קשתה כאשר עברתם תקולל וכן. טובתם שהיא אכזרי הוא

 

 טובים יהיו כך כל, ועברתם אפם דתימ והכניע הסיר אחר כי אלו שבטים שני צדקת וראוי

 שבטו זה) י צח רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו ביעקב אחלקם ישראל את לזכות כי, ומטיבים

 ואפיצם וכן. בעריהם ולוים כהנים היו ושבט שבט נחלת שבכל ישראל את לזכות והוא, לוי של
 ישראל את המזכים םייוענ ומשנים סופרים הם כי, ישראל את לזכות, שמעון שבט זה בישראל

 עם עושה הבית שבעל ממה יותר כי. מהם צדקה ובקבלת, בניהם ללמד ומשנתם בספרותם

 רבה ויקרא( בועז היום עמו עשיתי אשר) יט ב רות( שנאמר ,הבית בעל עם עושה העני העני

 בישראל ואפיצם, לוי בשבט הוא ביעקב שאחלקם) שם רבה בראשית( ל"ז שאמרו וכמו) י לד

 . שמעון על הוא
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  :ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּו� ַאֶחי� ָיְד� ְּבֹעֶרף ֹאְיֶבי� ִיְׁשַּתֲחוּו ְל� ְּבֵני ָאִבי� ח
 נרתע היה הראשונים נגד שדבר יהודה שכשראה) יא צח רבה בראשית( ל"רז אמרו הנה

 נפשו תהישהי ספק אין יהודה הנה כי יאמר זה ומעין '.וכו יהודה ואמר אביו קראו אז, לאחוריו

 ראייתת הלא לו אמר כן על. מגדולתו הורידוהו אחיו גם כן על כי, צדיק בכסף מכרו על לו מרה

 נשיבהו לומר יכול תייה ונמכרנו לכו אמרת כאשר כי על מגדולתך הורידוך כן שעל יוסף מענין

 הלא כי תירא אל לכן, ברעב ימות עד בבור נשאר היה, אתה אלמלא כי, הוא נהפוך. אביו אל

 אדמוני שהיה ל"רז שאמרו, ה"ע המלך דוד דתימ תהיהי ליהודה כי והוא .אחיך יודוך אדרבה

 הנה. לאומות אם כי לו משמשת יתהיה לא לו תהישהי אריה גבורת כי. לישראל ורחמן לאומות

 לעשות בקש כאשר, לאומות אם כי אכזר היה לא אריה שהיה עם כי, הוא גם ליהודה זאת

 אך. ל"ז שאמרו כמו שכם דבר על אביו בית על הקמים כל ואת עשו את הרג ואשר, במצרים

 .הוא בשרנו אחינו כי' וכו בצע מה) כו לז בראשית( כאומרו, מאד רחמן היה לאחיו

 

 לקנא לך היה כן שעל, כארי בוריוג מלך שאתה, אתה יהודהש במה הנה אמר .הענין אל ונבוא

 עליו ריחמת אתה ואדרבה, שררתך שנוטל בכם ימשול משול או עליכם ימלוך המלוך ,ביוסף

 תמלוך כאשר כי ,יודוך אחיך גם אם כי יוסף בלבד לא. אחינו את נהרוג כי בצע מה ואמרת

 . אויביהם האומות על תקיפה ידך ותהיה תרחמם עליהם

 ביוסף לקנא לך היה כן שעל, כארי בוריוג מלך שאתה, אתה שיהודה במה אתה יהודה וזהו

 אחיך הורידוך אשר תחת כן על עליו חמתיר ואדרבה, מלכותך ליטול שרצה, מאחיך יותר

 ישתחוו עתה, שגעלוך מה ותחת .אויבך בעורף רק אינה החזקה ידך כי בראותם יודוך אדרבה
 .אביך בני לך

 

  :ְיִקיֶמּנּוּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי  ט
 בני מטרף. אתה אריה גור אמר ולא לנוכח שלא יהודה אריה גוראומרו  אל לב לשים ראוי

 . אביך בני לך ישתחווש אמרתי הלא יאמר אך. לנוכח שלא' וכו רבץ כרע. לנוכח עלית

 

 כך ואחר, מגדולתי שהורידוני רעות עלי שאפפו היה ואיך לי תחשב זכות כי אחר תאמר ושמא

. לי היצר איך בדבר זכות לי יש ואם, מתמר ליבנות הוצרכתי עד השני ואחריו הראשון בני מת

. הפכו בחינת ויש זכות בחינת יש כי, הפרטים בכל גמורה בהשגחה הכל כי איפה דע אמר לזה

 כן עשית וכאשר. לבניך סימן אתה כי ה"ע המלך דוד הוא ממך הבא למלכות פעלת מעשיך וכל

 .להם יעשה

 

 וזהו עשית אשר במעשה כיוצא היה כן על, דוד של המלכות לך בא יוסף שמענין למה, והוא

 וזה. עצמו יהודה על הוא לנוכח וכשמדבר דוד על ידבר לנוכח שלא כשמדבר כי והוא '.וכו גור

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=796


 612       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     מבחר מפרושי אלשיך לתורה         בראשיתספר      

            ותוכןעמוד השער 
 

 בחברון רק ימשול שלא קטן גור יהיה להיתח ,דוד הוא יהודה כי יהודה אריה גור הנה יאמר

 . החיות בכל כאריה כולו בישראל מושל אריה כך ואחר, יהודה על

 וזכית עלית בני מטרף בני אתה הנה כי הוא הלא, אחת בבת ממשלתו לו תהיהי לא ולמה

 והשליכוהו ונהרגהו לכו ואמרו להמיתו אותו התנכלו כאשר בתחילה כאשר ולכן. מלכות למעלות

 עצמך את וכובש שותק תיישה בלבד בעצמך משלת רק, בם למשול רצית ולא מחית לא הבורה

 כל את כבשת כך אחר וכאשר. לבדו יהודה שבט הוא שבטו את כבש להיתח דוד כן, בלבד

 דוד ימשול כן אחרי כן, שם ימות עד בבור הניחו לבלתי בם ומשלת' וכו בצע מה ואמרת אחיך

 . אריה ויקרא השבטים בכל

 ל"ז שאמרו כמו מצווהה גמרת שלא אביו אל נשיבהו לומר גמורה שררתך היה שלא ועל

 בימי אחיו מאת מלכותו תרד דוד במלכות גם כן, אחיך מאת הורדת) ג פה רבה בראשית(

 .בנימין מאת הורדת לא פה גם כי, ובנימין יהודה רק לו שאריי ולא רחבעם

 

 רבץ המלכות חילוק כריעת אחרי]ו. [בעצם ונפילה רביצה ולא, כריעה הייתה כי כרע כך ואחר

 וזרע צדקיהו הריגת עם הבית שנחרב, דוד בית מלכות שבוטל, ראשון בית בחורבן כאריה

 הייתה כי בעצם נפילה הייתה לא עדייןו. בכורו וער ,ביתו היא אשתו מיתת מעין שהוא המלוכה

 בית בחרבן כך, כשרובץ גם כח בו שיש כאריה רבץ וזהו, לאחיו זרע יקים אונן ידי על והותק

 .שנה שבעים במלאת מיד ונבנה, דוד מזרע ונחמיה וזרובבל ביכניה כח עדיין היה ראשון

 

 .יקימנו מי ימצא עד בעצם יכנע ברביצתו כי כאריה חזק בלתי אריה מין שהוא וכלביא כך ואחר
 ללביא נמשלים נשיאים אם כי, לאריה הנמשל דוד בית מלכות היה שלא שני בית רבןובח כן

 הזוהר ספרב שאמרו כמו. יקימנו מי בא עד מתמדת שהרביצה כלביא רבץש, מאריה החלוש

 אומרו וזהו. יקימנה מי בא עד מאליה קום תוסיף שלא, ישראל בתולת קום תוסיף לא נפלה על

 כי יהודה מעין והוא .יקימנו מי בא עד יקום שלא חלוש שכחו שניה הרביצה היא וכלביא פה

 להקים לתקן יכול אונן היה כי, לקום כח בו שיש אריה כרביצת רק בעצם הייתה לא ער נפילת

 ולא, בתים שני ולא בונה הוא אחד בית שלה כי, ער את יקימנו מי אונן כשמת אך, שמו את

, פרץ הוא - ער את גם שהקים עצמו יהודה הוא יקימנו מי בא עד, אונן את רק לעולם מביא

 .ד"בס במקומו כמפורש, אונן הוא - וזרח

 

  :ָיבֹא ִׁשי�ה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים-ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכיָיסּור ֵׁשֶבט -לֹא י
 לא, המשיח מלך שהוא פרץ לידת עד רבנותוהח שני אל רמז שהוא ואונן ער ממיתת וכאשר

, המשיח למלך שני רבןוהח בין לעתיד כן, שלה מיהודה היה עדיין כי לגמרי יהודה זרע נגדע

 שענין הרמז גמר והוא. דוד הוא, המשיח מלך הוא שילה יבא כי עד' וגו מיהודה שבט יסור לא

 .המשיח מלך והוא העתיד דוד דוגמת הוא יהודה
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  :ֲעָנִבים סּוֹתה-ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם יא
 עב על אויב זכו אמרו וכן. בעתה זכו לא אחישנה זכו כי) א צח סנהדרין( ל"ז מאמרם ידוע הנה

 . אתון בן עיר ועל חמור על ורוכב עני זכו לא גדול בכבוד קל

 רכיבתו תהיה ישראל יותומזכ עני יהיה אם כי הוא חמור על שרוכב מהימנא ברעיא ופירשו

 .'וכו חמור ליששכר הדומים התורה עמלי זכות על אושיב לשנזכה לישען

 

 המשיח ושיהיה אושיב זכו אם שהוא ,שילה יבא כי עד אומרו אחרי כי והוא .הענין אל ונבוא

. אחישנה בהיות שהוא עמים יקהתב אושיב, וכבוד גדולה בשלוה שהוא, שילה תואר אל מתואר

 . חמור על ורוכב עני אז שיהיה בעתה שיהיה זכו לא אם כן שאין מה

 

 בעתה של קץ זמן עד להמתין כי, והיא, אחת קושיא ביאור חובת עליו חל דבר ממוצא ועתה

 בכל המצוי זה זכות ויהיה ימתין למה, דור בכל יעדרו שלא התורה תופשי זכות על אז לסמוך

 כאשר כי, זכו לא עדיין אם גם לאחישנה המיוחס בזמן נא ויביאהו, ההוא הזמן עד שמור דור

 לזה. בעתה של לזמן קודם עתה גם תספיק, ההוא בזמן זכו בשלא התורה תופשי זכות תספיק

 בהם כשאין, ושורק ושורקה גפן נקראו ישראל כי והוא ',וכו אסרי כי החפץ על תתמה אל אמר

 כמפורש שורק נקראים בעצם אחדות בהם וכשיש, מחברו נפרד בד שכל גפן נקראים אחדות

 .נקבה לשון שורקה נקראים ורפוי קל חודייה וכאשר, שורק נטעתיך פסוק על אצלנו

 

 העיר אותו ישראל שהם הגפן בשביל ומעכב שאוסר אסרי תראה אשר ,אמר .הענין אל ונבוא

 זכות בנו כשאין, ואסור עצור ומניחו זכות מאותו משתמש שאינו, התורה תופשי זכות הוא

 שאין מזה זה נפרדים הרבה פארות בה שיש לגפן נמשלים אם כי ,אחישנה בזמן ואחדות

 ברפיון שהוא אלא, מה בצד אחדות שיש אחת לשורקה כשנמשלים וגם. בעיקרם אם כי חיבורם

 הוא הטעם. אחישנה בזמן אולב מלמהר אתונו בני אסור זה כל עם, שורק ולא נקבה כשורקה

 יהיו אם לבושו ביין כבס םייויתק אדום סאת שתמלא, בעתה יהיה עד, בלבד מועיל זה שאין

 נמשך יהיה ,לדם הנמשל שרוגז ,סותו ענבים בדם שיהיה מזה רוגז יותר עליהם יהיה או. כגפן

 אז שיעשו תשובה ידי על, ישראל מצאתי במדבר כענבים א"כד ענבים הנקראים מישראל להם

 .'וכו לבדי דרכתי פורה' וכו ללבושך אדום מדוע הכתוב מאמר והוא. בעתה זמן כשיהיה

 

  :ִׁשַּנִים ֵמָחָלב-ּוְלֶבןַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין  יב
 דתימ ובהתחזק, זכו שלא זמן הוא גם כי, לישראל הרוגז יותר תכבד אז גם הלא תאמר ושמא

 לומר), אודם לשון( 'וכו חכלילי הלא כי תחוש אל, לישראל חזקה תהיה גם לאדום הדין

 הצרות מראה שהוא, חכלילות אמר ולא חכלילי כאומרו ,מישראל שהוא לי הנוגע החכלילות

 חכלילות כן. ברצונו םייח באפו רגע כי) ו ל תהלים( וכענין, חיצון רק פנימי רוגז אינו בואן טרם

 .הצרות מיין יותר עיניםל לפנים יהיה דין ואודם
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 אויבים עליכם יערכו עד אויבים הכאות ידי על שלא מצרות או, הצרות תיימרא תשוב לא ואם

 דורסים יםיהשינ כן כי הרוגז דריסת פעולת אל משל שהוא םילשיני נמשלים שהם, מלחמה

 יתברך בו כשנתחזק ה' יצילנו מכלם כי, לרחמים יתהפכו ומיד, שתשובו, מחלב ילבינו. ונושכים

 .מנגד נפשנו ונשים

 

 לזה, באחרון וגם דור בכל אפילו שבישראל הצדיקים על צרות יהיו למה כן אם תאמר ושמא

 של סותה יכבס יתברך הוא, ענבים הנקראים שבישראל הצדיקים בדם הוא ענבים ובדם אמר

 מכח, דק, לחוטא לבוש יש כן גם, הגוף הוא הלז גשמי לבוש לנפש יש כאשר כי והוא. ישראל

 הנפש דונתינ שבהם הצואים בגדים האמת חכמי וקראום, חטא אשר החטאים של הטומאה

 באותו ישראל של סותו יתברך הוא מכבס ענבים הנקראים הצדיקים של בדם כי ואמר. םוניבגיה

) תתקמו רמז ילקוט( האזינו פרשת ל"רז כמאמר. מאשמותם לנפשם אשר כסות הוא, עולם

 .'וכו שנאמר' וכו ישראל לכל כפרה צדיקים של שדמן מנין

 

  :ִציֹדן-ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנֹּית ְוַיְרָכתֹו ַעל ג
 תמיד אם כי ינוח לא והוא ,ישכון ימים לחוף זבולון כי, אמר, ורביה פריה ממעטת הדרך הנה

 תמיד שהוא זה כל ועם, למרחקים הרבה לאניות המיוחדים למקומות שהולך אניות לחוף הולך

 על ירכתו יהיה עד וירבה יפרה זה כל עם, ורביה פריה ממעטת והדרך ימים וארחות בדרכים
 המפרנסו לזבולון מטיב שזכותו המשפתים בין רובץ' כו יששכר כי על והטעם. עם מרוב צידון

 .לתורה

 

  :ִיָּׂשׂשָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים יד
 :ֹעֵבד-ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל ַוְיִהי ְלַמס-ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת טו

 

 טובות מתנות' ג כי) א ה ברכות( ל"רזמ ידענו הנה כי יהיה אך .דרשונו אומרים אלו פסוקים

  ם:סורייי ידי על ניתנו

  .הבא ועולם ,ישראל וארץ ,תורה
 יוכפלו בייחו תלתא מגו בתרי יחפוץ ואשר, םיסוריימ ימלט לא מהן באחת יחפוץ כאשר כי באופן

 ישולשו הבא ובעולם ישראל בארץ ולדור בתורה לעסוק שלשתן מעמד בכל והחפץ, סוריויי

 שלשתן גם ומה, םסורייימ נעדרה לא מהנה אחת אפילו כי. מאד לו ירבו אם יקוץ ולא סוריויי

 - כי אמר. כאחת

 

  :ִיָּׂשׂשָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים. יד
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 עוסק יששכר היה כן, הארץ על רובץו, תמיד סובלו, עול שאיי אשר עצמות בעל חמורכ כי

 .קץ היה ולא), ד ו פרק אבות( התנא כמאמר, ישן הארץ ועל, תמיד בתורה

 לומר '.וכו רובץ אמר לזה, בתורה שיעסוק כדי מלך במעדני אותו יזון זבולון והלא כן עשה ולמה

 נטל כן על, בשלשתן בחר והוא, מהן אחד כל םסורייי ידי על הם דברים שלשה כי ראה הנה

 מה כי, בעצם תורה עול עליו נטל כי, המדרשות בין המשפתים בין רובץ וזהו. משולש עול עליו

 .המשפתים בין וזהו, התורה בשביל היה, ישן הארץ על עצמות בעל חמורכ שהיה
 

 :ֹעֵבד-ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל ַוְיִהי ְלַמס-ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת טו
 אלוהים וירא א"כד, טוב היא כי ,הבא העולם מנוחת היא טוב כי מנוחה וירא גם כי שנית ועוד

  .הבא ועולם תורה שנים כאן הרי, הבא לעולם שגנזו ויבדל טוב כי האור את
 ויט כן על, השלישית שהיא ישראל ארץ היא נעמה כי הארץ ואת והיא השלישית ראה וגם

 כששלשתן שכן כל םסורייי ידי על רק אינה משלשתן אחת כי באומרו, םסורייי לסבול שכמו

 :עליו ישתלשו כי יחד

 

 שעמלו מי ואשרי יולד לעמל אדם ענין והוא ,עובד למס ויהי כי הוא הלא בזה יחוהרו ומה

 ויש, שכר מקבלים ואינם עמלים שיש אלא, העולם בזה עמל לו שאין אדם אין כי שהוא, בתורה

 שאיי לגבר טוב, יולד לעמל כך ובין כך שבין אחר כן ועל. תורה עמלי הם שכר ומקבלים עמלים

, ועמל למס היה כי עובד למס ויהי אומרו וזהו, שכר ומקבל ה' את עובד בו ויהיה עליו תורה עול

 . ישראל לכל יוצאים שהיו הוראותיו המס ויהי. זולתו בעמל כן שאין מה, ה' את בו שעובד

  :ִיְׂשָרֵאלָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי  טז
 לא כי, נותוייבד שמשון על אמר. וקהלו עירו לבני פנים יראה לפחות ןיישהד העולם דרך הנה

 .השבטים יתר] ככל) [מכל( ישראל שבטי כאחד, לו המיוחד עמו ידין רק, שבטו מחניף היה

 

  :ַוִּיֹּפל ֹרְכבֹו ָאחֹורסּוס -ֹאַרח ַהּנֵׁש� ִעְּקֵבי-ֶדֶר� ְׁשִפיֹפן ֲעֵלי-ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי-ְיִהי יז
 שעל, כנחש איבה נוטר היותו ידי על החילה תשועתו כי, דרך עלי נחשכ יהי שמשון כי אמר

 ועד קמה ועד מגדיש בלפידים ושרף במשטמות הלך, למרעהו, יעדה לו אשר האשה שנתנו

, צר אורח עלי שפיפון כמשל לו היה ובאחרון. איש אלף הכה החמור בלחי כך ואחר, זית כרם

 הסוס ונופל אחור רוכבו ומפיל ידיו הסוס מגביה עקביו ומכאב, מאחוריו סוס עקבי נושךש

 העמודים בכח שאחז לשפיפון שנדמה לשמשון לו קרה כן. הוא גם וימות השפיפון על ורוכבו

 כל ויפלו, בהם ואוחז נושךכ ויהי, סוס עקביל שידמו הבית עקבי שהם, עליהם נכון הבית אשר

 מה ידי על ישראל תשועת הייתה באופן. הוא גם וימות הבית עם הבית על ויושבים הרוכבים

 - אם כי, אמתית תשועה זו ואין, מת כי עצמו את הושיע שלא

 תהלים טוב שוחר( מקומות בכמה ל"ז מאמרם ענין והוא זה הפך שהיא ה' קויתי לישועתך
 ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה, ישראל של תשועתן הוא ברוך הקדוש של שתשועתו מצינו) א צח
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 ואנחנו הושיע לא עצמו שאת שמשון הפך והוא ,אותנו יושיע עצמו את ובהושיע, בישועתו

 ואין ודאית היא ישועתך כי. ושעיונ, תשועתך ידי שעל, עצמך את שתושיע לישועתך אך. נושענו

 ודאית היא כי וינויוק ולך, תשועתנו ישועתך כי, בישועתך אם כי ודאית ישועתנו להיות זכות לנו

 יה כס על יד כי ענין והוא, יתברך שלו הישועה לפרש, ה' וינויוק ואמר השם והזכיר. בתכלית

 קויתי שבה ישועתך כי ה' קויתי אומרו וזהו. מעמלק ינקם עד אותיותיו בארבע שלם השם שאין

 .תשלימנו עד תשקוט לא שודאי הישועה היא, יחד אותיותיך בארבע השם היותך היא, ישועתי

 

  :ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב יט
 עיקר, מנשה שבט וחצי וגד ראובן חלוצים שיעברו בתורה שנאמר גם כי ל"רזמ ידענו הנה

 אף זרוע וטרף על) קסא רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו. מאד בוריםיג שהיו גד שבט היה החלוץ

 יאמר ובזה. ישראל שאר כל כך ואחר אחריו כנטפלים ראובן שבט והיו, בראש והולך, קדקד

 הדגל היה כי, שיגודנו אחר גדוד אל נטפל רק עצמו בפני לגדוד נחשב אינו להיבתח גד הנה

 יגודנו אחר שגדוד נמצא, גד שבט עליהם ונטפל שמעון מטה עליו והחונים ראובן מחנה של
 והוא וזהו, אחרים את יגוד הוא כי יתהפך באחרונה אך. ראובן גדוד אל נטפל גדוד שיעשנו

 היתרון לו ניתן הארץ בכיבוש לגבורתו כי, העקב כמשל שהוא באחרונה יגוד כלומר עקב יגוד

 .ומנשה ראובן ואחריו בראש להיות

 

  :ֶמֶל�-ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני כ
 . יתירה מאשר של ם"מ הנה

 דשן חלקו טבע כי אינו, מהשאר שמן וחלקו, ודבש חלב זבת ישראל שארץ גם כי אמר אך

 לצדקה יתן והוא כי, היא מזכותו, לחמו שמנהש נמשך מאשרש אם כי, הוא כן לא כי, מהשאר

 נותן היה יפה בעין םייולענ, הכרחי סיפוק רק למעדנים אוכל היה לא לעצמו כי .מלך מעדני

 זכות על מקודם לחמו להשמין יתברך הוא הקדים כי כיוון עתיד לשון יתן ובאומרו .מלך מעדני

 .למעשה צירפה טובה מחשבה כי ,מלך מעדני כן אחר יתן הואש מה

 

 שבעין חברו את שרואה אם כי, מעצמו לא אך, מחברו יותר ליתן מרבה יש כי ,אחרת דרך או

 רואה מאשר שהוא לחמו שמנה מאשר וזהו, הרבה עליו מוסיף והוא ומתברך נותן הוא יפה

 נמשך ,שתתעשר בשביל עשר כענין, צדקה נותן היותו מחמת שהוא לחמו שמנהש מי את זה

, יעץ נדיבות ונדיב, מתחיל הוא אשר ממנו טוב אך. מלך מעדני את יתןו יוסיף הוא להתעשר כי

 אלוהיםש בסתר מתן הנותן משניהם וטוב. יקום נדיבות על שהוא יותר נותן וגם, ממנו שילמדו

 .כדלעיל דרכה הבין

 

  :ָׁשֶפר-ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי כא
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. 'וכו הנותן שלוח איל יאמר צודק יותר והיה, זכר בלשון ויצא נקבה בלשון שנכנס יקשה הנה

 שנקראת התורה שם על שהוא אמרו' וכו אלוהים נפתולי פסוק על) יא עא( רבה בראשיתב והנה

 שלוחה אילה והמפרשים ל"ז י"רשש פיר זה ופסוק. בארצו הרבה תורה הייתהש, צופים נופת
 . כאילה פירותיה לבשל הרבה ממהרת הייתהש ארצו על 'וכו

 

 היותו על פירותיה מהר מבשלת שלוחה אילה תהיה ארצו הכין יתברך הוא כי יאמר ויתכן

 להכין שממהרת כמאליה נעשית מלאכתם כן על, התורה בעסק שפר אמרי הנותן הנזכר נפתלי

 .מזונותם ארצו

 

  :ׁשּור-ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי-ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי כב
 . יםינתיב שמו ונזכר, פעמים שתי פורת בן אומרו כפל אל לב לשום ראוי

 .צעדו לומר לו והיה צעדה בנות אומרו ועוד

 

 כל כי, שבטים עשר שנים להוליד עצמו מצד יוסף היותו מצד ,פורת בן היה הנה, יאמר אמנם

 צריך אין. בשנים שיפרה, פורת בן הוא הולידם שלא עדייןו. ליוסף אירע ליעקב שאירע מה

 שיביטו העין על, עליו עין נושאם שעל .עין עלי גם אם כי, עין לשלוט רואים שאין במקום לומר

 שיצאו מצרים של בנות כי הוא הלא, בו מבטת הייתה עין זו ואי .פורת בן ברכת תשלוט, בו

 על שור עלי, הנזכר שלהם עין צעדה, בעיר וסבבוהו המשנה במרכבת כשהרכיבוהו בו להביט

 .שלהן הבטה

 

 זכות על פורת בן להיות יבורך עדיין, שבטים עשר השנים תשלום ממנו שחסרו גם, יאמר או

 אם כי, בעל בעולת הייתהש בה לומר צריך ואין .עין עלי וזהו באדונתו הביט שלא, שלו העין

 שלו עין כי, צעדה, בתולות בנות שהיו מצרים ארץ על בצאתו בו להביט צבותיהנ שהן בנות

 .עומדן ממקום למעלה אם כי בהן יביט שלא, וההבטה שור מה למעלה צועדת הייתה הנזכרת

 

  :ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב ִמָּׁשם ֹרֶעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל כד ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ַוָּיֹפּזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו
ֵמֵאל ָאִבי� ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבֲרֶכָּך ִּבְרֹכת ָׁשַמִים ֵמָעל ִּבְרֹכת ְּתהֹום ֹרֶבֶצת ָּתַחת ִּבְרֹכת  כה

  :ָׁשַדִים ָוָרַחם
 

 . מיותרת מעל מלת אל לב נשים, הפסוק סוף אל ולבא

  תחת רובצת אומרו וכן

 . הבנה משולל ורחם שדים ואומרו
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. הבא העולם אושר אל והכנה, הזה העולם אושר כל כוללי המה ובני ומזוני חיי הנה כי הוא אך

  .תבורך שלשתן במעמד, אמר

 
 . עצמך את שהוא ויברכך אמר חיי על

 , ראשך ייח שהיא עצמך ברכת וזולת

 
 מתברכים אלה שני ידי שעל, תהום ברכות מעל שמים ברכות וזהו ,במזוני תבורך גם

 אולב השפע יתחיל שלא מעל זה וגם. יורד וזה עולה זה' וכו קורא תהום אל תהום כי, המזונות

 וכן. שעליהם העליון מעולם הבא לשפע למעבר רק השמים ישמשו שלא מעל אם כי השמים מן

 תחת הרובצת מהחלק גם כי, קורא תהום אל תהום כאשר מהעולה בלבד לא ,תהום ברכות

 . יתירה ברכה משם כי, לארץ שתחת השמים חלק אל קרוב היותר

 
 מתעברת אינה המניקה כי הוא העולם דרך כי, והוא ,ורחם שדים ברכת והיא בבני תבורך וגם

 עובר לקבל ורחם להניק שדים שאין באופן, החלב שמתעכר הנולד את העובר יזיק תתעבר ואם

 שבטך נשי יהיו כי, בהצלחה כאחת ישרתו ורחם שדים כי לך ברכתי וזאת, כאחד משמשים

 בוריהע תזיק ולא לעיבור היניקה תעכב לא באופן, חלילה חוזרות וכן, יחד ומתעברות מניקות

 הארץ תמלא באופן, זה דרך על קטנים וקטני מהם וקטנים גדולים תמיד בבית ויהיו, לחלב

 שעושים גדי עין ככרמי שהוא פוריה כגפן אשתך) ב קכח תהלים( פסוק על כמאמרנו והוא. אותם

 לםוכ, וסמדר, דק ובוסר, גס ובוסר, גמורים ובלתי, גמורים ענבים שיש, פעמים שבע פירות

 .אחד בזמן

 

ְנִזיר  ַּתֲאַות ִּגְבֹעת עֹוָלם ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד-ִּבְרֹכת הֹוַרי ַעד-ִּבְרֹכת ָאִבי� ָּגְברּו ַעל כו
  :ֶאָחיו
 גבעות תאות שהיא, מצרים בלא] נחלה הייתה[ נחלה ליעקב שנתנו שמה י"רשוש רילפ הנה

 גבול לקרא וקשה. העולם קצוות אל גבול וקרא, גבול לשון) י לד במדבר( ויתםווהתא כמו עולם

 בברכת לדבר הפליגו אחרי הנה כי יאמר אך. ממשמעו והותא לשון ולהוציא גבול בו שאין מה אל

 לפניו אבותי התהלכו אשר האלוהים ויאמר יוסף את ויברך - הקודמות הברכות מלבד, יוסף
 ברכות הנה אמר כן על. הקודמת הקנאה אל שיחזרו חש, יוסף לזולת כן עשה שלא מה 'וכו

 כנודע המשיח בימות שהוא האומות כל על למשול שהוא ,'כו עמים יעבדוך אבי שברכני אביך

 .הורי ברכות על גברו ,ההם הברכות קיום הוא אז כי
 

. ורבקה שרה עולם גבעות שהן האמהות ותותא עד הוא גבולן הורי וברכות אבי ברכות ואותן

 באומרה מלכים א"ל ארץ שהם ,הורי ברכות נחלות ישמעאל ולא יצחק רשייש ויתוהתא שרה כי
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 ענין שהוא, לעתיד העולם כל בנחלת עשו ירש שלא ותהותא ורבקה', וכו האמה בן ירש לא כי

 , הגעתן ןייתה'. וכו עמים יעבדוך
 . מיוסף הבא ראש, יהושע הוא יוסף לראש הורי ברכות היא האחת

, יוסף בן משיח הוא ממנו יוצא זה בזכות ,אחיו נזיר שהיה ממי שבא מי וראש לקדקד ,והשנית

 חסוייו. בשבילם צרה וסבל מאחיו שפירש יוסף כדרך, לגדולה ויעלה סוריהםיי וסובל שמצטער

 .שם שהיא המשיחה על לקדקד

 

  :ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ַּבֹּבֶקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל כז
), כ כא שופטים( בכרמים וחטפתם עד יאכל בבקר האומרים) ד ויחי תנחומא( ל"רז דברי נכונו

 ח אסתר( המן בית על מרדכי את אסתר ותשם לאסתר נתתי המן בית הנה שלל יחלק ולערב

 שיצדק, קצתם אם כי חטפו לםוכ שלא לרמוז יהיה, בז אמר ולא ארמי בלשון עד אומרו וטעם). ז

 .גלעד יבש מבנות לקחו קצתם כי, הכל ולא פלוני סך עד כלומר, עד לאמר בם

 

 כדי לשאול וניתן ליהודה היא המלכות כי, טריפה דרך מלכות יטרף כזאב בנימין, יאמר או

 כמאמר, המקנה שהניח, החרימו שלא, עד יאכל בבקרש, שקלקל אלא. בעמלק נקמה לעשות

 מיד אליו שמואל כמאמר מלכותו נמשכה לא כן ידי ועל, שומע אנכי אשר הצאן קול ומה שמואל

 דברים השני לרמוז עד בלשון נאמר כן ועל'. וכו שאול את המלכתי כי נחמתי) יא טו, א שמואל(

 אליו ברכתי וזאת. תוסיף ולא אותב פה שעד, למלכותו גבול היה עד הנקראת הבזה שעל, יחד

 שלל קחת על יאשם שלא לומר צריך אין, מרדכי בימי שהוא לערב כי, עונו נרצה כי להורות

 .למרדכי ותתן שללו אסתר חילקה כי, המן שלל לו שיותן שלל יחלק אם כי, עמלק

 

ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶר� אֹוָתם ִאיׁש ֲאֶׁשר -ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוזֹאת ֲאֶׁשרֵאֶּלה ִׁשְבֵטי -ָּכל כח
  :ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַר� ֹאָתם

 נחשבו צדיקים לבלתי כי לחשוב אפשר היה ולוי ושמעון ראובן אשמת הזכיר אשר הרואה הנה

 לא וגם. יעקב לתואר לא וגם ישראל לתואר חסיםיימת ישראל שבטי אלה כל אמר כן על. לו

 ההפרש על, אחד בכרך יכללהל יחד שיושוו לא אך, עצמו בפני לצדיק אחד כל שיחשוב לומר

 .עשר שנים אומרו וזהו, כאחד לםוכ יחד לכלול םיראוי רק, לשאר קצתם שבין רב
 

ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה -ֲאֹבָתי ֶאל-ֶאלַעִּמי ִקְברּו ֹאִתי -ַוְיַצו אֹוָתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל כט
  :ֶעְפרֹון ַהִחִּתי

 על', כו ממצרים ונשאתני לו שאמר מיוסף אם כי קבורתו צואת על עיקר עשה שלא יראה לבל

 ':וכו נאסף אני אליהם ויאמר אותם ויצו כלל דרך כן
 זה אמר כן על, עצמותינו עם עצמותיך וישאו אותנו ה' יפקוד עד פה השאר, לו יאמרו בל והוא

 הנשמות אל מתחבר הוא כי שהוא נואצל כמפורש שהוא עמי אל נאסף אני הלא כי ראוי אין
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 במקומות הזוהר ספרב כמפורש פניו להקביל השכינה עם שבאות, למעלה אליו חסותייהמת

 ,אבותי עם מחיצתי אל יאספני ה' שכבוד, סילוקי אחר ימים להתעכב צריך איני אני וזהו. רבים
 . ביצחק ביארנו כאשר עמי הם אבותי אל נאסף אני בסילוקי מיד כי

 הגוף על היא הנפש הלא כי, בניכם את ה' יפקוד עד מיתון בלי, אבותי עם אתם אותי קברו לכן

 אתי להיות קברי עד השתלשלותה תפסק למה, אבותי עם נפשי השמים שעל ואחר, בקבר

 המערה אל ולמטה, למעלה נפשותינו יחד ונהיה אבותי אל אותי קברו לכן. טמא מקום במצרים
 .'וכו

 
-ְּפֵני ַמְמֵרא ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת-ַעל-ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ל

 :ָקֶבר-ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחִּתי ַלֲאֻחַּזת
 תושבי אינם אשר עוד יקברו חפצים ואין שם הקבורים לנו די כי, לומר, ימאנו אולי תאמרו ואל

 לאיש מיוחד מקום הניח לבל ההם םילגוי חק כי) ד כג ן"רמב( למעלה ככתוב והוא. כהם הארץ

 הוא הלא כי יעכבו לא הנה אך. לגר ולא, לתושב לא אם, ממשפחתו רבים קברים לאחוזת

 . מכפלה נקראת כן שעל זוגות שם ליכפל שהוא המכפלה בשדה אשר במערה

 כי, קבר בלי השדה שמניחים להם ודי, השדה גם אם כי המערה קנה בלבד לא הלא כי ועוד

 . בה בנקברים יצמצמו האם המערה גם אם

 .לגמרי כתושבים להיות שהוא קבר לאחוזת אותה קנה ועוד

 

ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו ְוָׁשָּמה -ָקְברּו ֶאתַאְבָרָהם ְוֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ָׁשָּמה -ָׁשָּמה ָּקְברּו ֶאת לא
  :ֵלָאה-ָקַבְרִּתי ֶאת

 אברהם זוגות' ב הכפל על יהיה הזוגות בעד שהוא מכפלה להיות שמכרו מה כי תאמר ושמא

 כן אחרי קברתי ושמה, זוגות' ב שהן ',וכו קברו שמה הלא כי, יתכן לא, ורבקה יצחק ושרה

 שהוא לאה את כשקברתי עכבו לא למה זוגות שני על רק בדעתם היה לא ואם .לאה את

 .השלישי הזוג התחלת

 

  :ֵחת-ּבֹו ֵמֵאת ְּבֵני-ִמְקֵנה ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר לב
 הנה. יעכבו וגדוליה הארץ תושבי חת בני אולי, יעכבו לא וזרעו שעפרון גם כי תאמרו ושמא

 כמפורש מהם שקנה הארץ תושבי עיקר הם חת בני מאת' וכו השדה מקנה כי, פחד אין מזה

 בצוואת מיוסף עיקר שעשה להם יראה בל לאה בני את סייפ דרכו פי ועל. הם יעכבו בל במקומו

, בקבר זוגו בת הייתה היא כי. לאה היא חשובה כי להם והורה אותם לצוות חזר הנה כי, הקבר

 .רחל ולא

 

 יעבור פן אותםה'  יפקוד עד יעקב את עכב בלתי אל אחר טעם לומר השדה מקנה ,יאמר או

 שאינם עם ,חת בני כל בדבר יודו הוצרך מאז אשר והמערה השדה מקנה כי והוא. רב זמן
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 טרם, בקרוב הדבר למהר טוב כן על, הזמן ברוב וישכח, הארץ תושבי להיותם ,המקום בעלי

 .בדבר הודו הם כי ישכח

 

  :ַעָּמיו-ַהִּמָּטה ַוִּיְגַוע ַוֵּיָאֶסף ֶאל-ָּבָניו ַוֶּיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל-ֶאתַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹּות  לג
 במיתתו לשלוט יכולים שאין ובמי. טומאתו טעם הוא כי במת לשלוט צוניםיח כחות דרך הנה

 לשלוט ימשכו בל לה סביב בוריםיג ששים שלמה טתילמ היו זה על כי. טתוילמ סביב ילכו

, בו ידבקו בל המטה אל רגליו ויאסף שלטו לא טתויבמ יעקב כי, אמר. בה הוא אשר טתויבמ

 לא נפשו וגם, טומאה מכח מאומה במותו דבק ולא טהור היה הגוף כי הנה. ישלטו לא שם כי

 אשר ןועו איזה ימרקו להיתח כי לזולתו כן שאין מה, במחיצתה מיד מהדבק דבר בה עיכב

 עמיו אל אסיפה ענין כמפורש עמיו אל ויאסוף ומיד ',וכו רגליו ויאסוף כמוהו קדוש אך. חטא

 .כמת עצמי פירוד שאינה גויעה סילוקו היות על נוסף. ביצחק

 

  נ פרק
 

  :ִיְׂשָרֵאל-ָאִביו ַוַּיַחְנטּו ָהֹרְפִאים ֶאת-ָהֹרְפִאים ַלֲחֹנט ֶאת-ֲעָבָדיו ֶאת-ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ב
 . נחנט ואיך מת לא אבינו יעקב כי) ב ה תענית( ל"רז אמרו הנה

 . את מאי, הרופאים את עבדיו את אומרו אל לב נשית לזה אך

. ישראל את ויחנטו לומר לו והיה, אותו חנטו שהרופאים ידוע כי, הרופאים ויחנטו אומרו ועוד

 . אותו ויחנטו יאמר די והיה, מיותר ישראל אומרו וגם

 . אותו לחנט ויצו הארץ כל כדרך מת כי חשב יוסף הנה אך

 

 יחנטו הרופאים כך ואחר במים וירחצום קרביו יוציאו שימותו המלך שעבדי העולם דרך והנה

 קרביו ולקנח בטנו לפתוח עבדיו שהוא ,לחנוט הרופאים את וגם עבדיו את הוויצ כי אמר. אותו

 הרופאים ויחנטו רק בפועל כן היה לא אך. לחנוט הרופאים את כן ואחרי, ממנו שיוציאו וקרבו
 כן ועל, מת לא אבינו יעקב כי ,ממש מת לא כי יוסף בו הכיר כי והוא. דבר עשו לא עבדיו אך

 שעם לומר אתה וריבה. שהוא כמות ישראל את וזהו, קרביו את להוציא לפתחו בו נגעו לא

 .נחנט וקרבו קרביו

 

  :ַהֲחֻנִטים ַוִּיְבּכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים ִׁשְבִעים יֹוםלֹו ַאְרָּבִעים יֹום ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי -ַוִּיְמְלאּו ג
 לא יום' מ לו וימלאו אמר לזה, יום' מ לו והשלימו אייחנט חנטו בכדי למה כן אם תאמר ושמא

 .'וכו ימלאו כן כי על רק, היה כחי כי, כך כל צריך שהיה
 

 לא שאם מצרים אותו ויבכו אמר לזה, כמת ואינו אותו לחנוט הוויצ למה כן אם תאמר ושמא

 בראשית( ל"ז שאמרו כמו, כיראתו ויעבדוהו לאלוה ויחשבוהו יחזיקוהו חי כי אותו יבכו לא כן
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 אותו בכו אדרבה עבודה ובמקום, כמת ממש יחנטוהו והיצ כן על, לאלוה יחשבוה פן) ו צו רבה
 .עבדוהו ולא מיתתו על

 

ָנא -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַּדְּברּו-ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִאם-ֶאלַוַּיַעְברּו ְיֵמי ְבִכיתֹו ַוְיַדֵּבר יֹוֵסף  ד
  :ְּבָאְזֵני ַפְרֹעה ֵלאֹמר

 פן הקודש לשון ידע שלא יגלה שלא יוסף את פרעה השביע כי) ב לו סוטה( ל"רזמ ידענו הנה

. פרעה שבועת הוא גם יבטל פן אביו שבועת םיישיק פרעה הודה כן ידי ושעל, ממלך יעבירוהו

 אביש לבינו ביני אדבר אם יוסף אמר כי והוא. רגלים שלש זה לאמר אומרו אל נבוא ובזה
 יחרפני הקודש לשון יודע שאינו ואגלה אבי שבועת לבטל ויכריחני פרעה ימאן אם ',וכו השביעני

 למי אדבר כן על. אבי שבועות יןימענ ידעו לא כי, דלניישג למי טובה לכפוי יחשבני כי, שומע

 למדברים אביו שבועת יןיענ שיודע באופן 'וכו השביעני אבי למלך שידברו פרעה לבית שידבר

 יש כי יאשימוהו לא הקודש לשון ידע שלא מה יוסף ויגלה ימאן פרעה ואם .פרעה לבית וגם

 .עמו הדין כי ויאמרו, אביו שבועת לבטל שהכריחוהו יודעים

 

 ילכו פרעה בית שאל למי שדבר. לאמר פרעה בית שאל מי אל יוסף וידבר הכתוב מאמר וזה

 בפני ולא לאמר יאות פרעה שבאזני דברים שהוא לאמר פרעה באזני נא דברו, להם לאמר

 איש בהיות זה לומר אין כי פרעה שבועת שהוא שבידו משכון ענין למלך לאמר שהוא. זולתו

  - הוא לו שיאמרו ומה, המלך עם

 

ִהְׁשִּביַעִני ֵלאֹמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָׁשָּמה ִּתְקְּבֵרִני ְוַעָּתה ָאִבי  ה
  :ָאִבי ְוָאׁשּוָבה-ָּנא ְוֶאְקְּבָרה ֶאת-ֶאֱעֶלה

 כדי השביעני אך, ומצוות קיום על להשביעני צריך היה לא שאבי כלומר לאמר השביעני אבי

 ותהי. שלך את אעבור גם זו שבועה על תעבירני אם פן תחוש למען שהשביעני לך לאמר

  - אמר אז. ווייהצ היה כן כי, זמן אחר ולא 'כו אעלה ועתה ',וכו מת אנכי הנה ומצוות

 

   :ָאִבי� ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִּביֶע�-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֲעֵלה ּוְקֹבר ֶאת ו
 .הרשיתיך לא השבועה על לא שאם

 
ֵּכן ָקָרא -ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים ַעל-ָהֵאֶבל ְּבֹגֶרן ָהָאָטד ַוּיֹאְמרּו ֵאֶבל-ַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ֶאת יא

  :ְׁשָמּה ָאֵבל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן
  .למצרים מיחסו ואיך לאבליו הוא האבל הנה ,קשה

 וגם זרעו היה אותו האובדים והנה. עצמו על ולא, השלם את האובדים על הוא האבל הנה אך

 . בזכותו מתברכת ארצם הייתה כי םייהמצר
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 במקום ולא, הירדן בעבר האטד בגורן האבל בראותם תמהו כן ראו המה בארץ יושב והנה

 . שם שמת

 הוא כן שעל זה כבד אבל אמרו כן על. האבל כבדות על רמז שמורה וקוצים אטדים במקום וגם

 . האטד גורן במקום

 כי וזרעו יוסף ולא מצרים הם אותו ומאבדים המפסידים כי הוא ,ממצרים רחוק היותו ועל

, במותו אפילו מהם הצדיק שמתרחק מה כל כן ועל. האובדים הם םייהמצר אך, הם שלמים

 .פה גם האבל עשו לכן, מתגדל אבלם

 

'. כו מלכים וכמה כגורן שנעשו אלא, לאטד גורן יש וכי) ו ק רבה בראשית( ל"רז אמרו והנה

 כבד אבל אם הלא כי, הזה הצדיק סילוק על להתאבל לנו אין הארץ יושבי אמרו אפשר ובזה
 יהיה חסרונם לפי כי, שמחתנו תהיה להם כבדותו ולפי, מהם שנפקד למצרים הוא ,זה הוא

 .בגבולנו בא כי בזכותו נתברך אשר יתרוננו

 

  :ָאִביו-ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת-ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹּבר ֶאת-ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכלַוָּיָׁשב יֹוֵסף  יד
ָהָרָעה -ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל-יֹוֵסף ִּכי-ַוִּיְראּו ֲאֵחי טו

  :ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו
  :יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִבי� ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר-ַוְיַצּוּו ֶאל טז
ָרָעה ְגָמלּו� ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע -תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי� ְוַחָּטאָתם ִּכי-ֹּכה יז

  :ַעְבֵדי ֱא�ֵהי ָאִבי� ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו
  :ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְל� ַלֲעָבִדים-ְלכּו ַּגםַוּיֵ  יח
  :ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא�ִהים ָאִני-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל יט
  :ָרב-םְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱא�ִהים ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחֹית עַ  כ

  :ִלָּבם-ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל-ִּתיָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת-ְוַעָּתה ַאל כא
 

 . זולתם ולא ראו המה איך כי, מובנת בלתי) טו בפסוק האמורה( זו ראייה הנה

 . כה עד ולא מלקוברו שובם אחרי ראו ואיך

 . ישטמנו פן יאמר ומהראוי ,ישטמנו לו אומרו. ב

 . כפול שהוא ישיב השב אומרו. ג

 . כלו את בוייר הוא מה וגם

 לפני והיצ אביך לומר לו והיה, פעמים זה לאמר אומרו ענין מה 'כו יוסף אל ויצוו אומרו. ד

 . ליוסף תאמרו כה מותו

  '.וכו לפשע נא שא ואנא 'כו אחיך פשע נא שא הזה הכפל מהו. ה

  .אביך אלהי עבדי כך ואחר אחיך אמרו להיתח ולמה
  .אליו בדברם יוסף בכה זה מה על. ו
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 . יוסף חפץ היה בעבדותם האם לעבדים לך הננו אומרו ענין מה. ז

 הלא כי תמיהא זו ומה, לכם להרע אוכל אני האם הוא שאם ,אני יםוהאל התחת כי אומרו. ח

 . לעשות ידו לאל ויש, הוא בחירה בעל

 רעה עלי חשבתם אתם הלא שאומר י"רשוש כפיר אם ',כו עלי חשבתם ואתם אומרו וכן

 יש הלא כי, לטובה יחשבנה אלוהים רעה עליכם שאחשוב גם כן ,לטובה חשבה ואלוהים

 . מכרוהו כאשר אליהם הוא ולא לו חטאו הם הלא כי, פירכא

 .ועתה אומרו ענין מה ,תיראו אל ועתה אומרו וכן
 

 יוסף פני אין כי. להיבתח לאשר, אביהם מות אחרי שבין הפרש ויכירו ראו המה הנה אמנם

  הקודם פסוק אל לב בשום והוא. שלשום כתמול אליהם

  

  :ָאִביו-ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת-ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹּבר ֶאת-ַוָּיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל יד
 בחברה בא שלא כיוון אך. מיותרת הוא מלת כי 'כו ואחיו הוא מצרימה יוסף וישב שאומר

 - כן על, לבדם והם לבדו הוא רק, אתם

לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב  אמרו כן על, מיתתו רושם הוראת ראו כי ֵמת ֲאִביֶהם-יֹוֵסף ִּכי-ַוִּיְראּו ֲאֵחי
 כי, בפועל ינקם ולא יוסף וישטמנו יתן מי לומר - ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו-ָיִׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל

 והשב גם כי אנו יראים אך. בה חמתו ותשכך, במשטמה כעסו שיטיל הרעה על וינחם הוא צדיק
 .'וכו ישיב

 
 ונהרגהו לכו ועתה כאומרנו, אותו שהשטמנו המשטמה כנגד יוסף ישטמנו הלוואי ,יאמר או

 יחיה מי אוי כי, לאבינו גמלנו ולא אותו גמלנו אשר שיהיה אך. כפולות השבות ישיב והשב', כו

 במה שאביך באופן 'כו מותו לפני ציוה אביך אמרו עשו מה כן על. ההוא העוון פקידת על

 אליו. הנוגע על הוא מחל שכבר נראה, לנו שתמחול ממך שמבקש

 

  :יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִבי� ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר-ַוְיַצּוּו ֶאל טז
  :זאת תעשה ראוי סיבות לשתי הנה לומר .והיצ אביך ליוסף לאמר זולתם את ויצוו כן על

  .אביך שהוא למה .א
 אומרו וזהו המת דברי םיילק מצווהו מיתה מחמת צואה אם כי אמירה הייתה בלבד שלא. ב

 . צוה
 

 לאמר אמרו כן על. מותו אחרי עתה אם כי אמרתם לא וייבח למה, היה כך אם ,תאמר ושמא
 אומרו וזהו, לעשותו לנו נזדמן לא אך, לך אותו לאמר מותו לפניש כדי ציוה הוא הנה כלומר

 .לאמר מותו לפני צוה
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ָרָעה ְגָמלּו� ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע -תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי� ְוַחָּטאָתם ִּכי-ֹּכה יז
  :יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליוַעְבֵדי ֱא�ֵהי ָאִבי� ַוֵּיְבְּך 

 חטאת שתעשנו ואחר, לשוגג וחשבהו פשע מהיות אותו שאו אחיך פשע נא שא אנא דבריו והיו

 כל' וכו ותשליך עונותינו יכבוש) יט ז מיכה( פסוק על וכמאמרנו ,תמותה בני אינם כי אותו תשא

 רעה כי ,כשגגות ועשאם שכבש העונות של חטאתם הוא אך, חטאתינו לומר לו שהיה, חטאתם

. מלוכה הרוגי הם אביך אלהי עבדי פשע עתהמ נא שא אנאו. מיתה ולא גמלוךש הוא בלבד

 על שהוא זמן לאחר אם כי שהוא תעצבו אל ועתה להם באמור זה להם רמז הוא אם, גם ומה

 .מלכות הרוגי גזרת שהזכירוהו אליו בדברם יוסף ויבך זה ועל. מלוכה הרוגי

 

  :ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְל� ַלֲעָבִדים-ַוֵּיְלכּו ַּגם יח
. בשליחותם כה עד לו שדברו האנשים זולת אחיו גם ויבאו אז, ובכה רחמיו נכמרו כי ובראותם

 נהיה אלא נחפוץ לא אנו, בחנם שתמחול בקש אביך הנה לומר לעבדים לך הננו ויאמרו

 .מיתה תהיה ולא, דהימ כנגד דהימ וןוהע יכופר למען לעבדים

 

  :ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא�ִהים ָאִני-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל יט
 כי ,אני רק, זולתי אינו. יתברך אליו מרכבה אלוהים תחת יש האם כי תיראו אל אמר אז

 .אולב שהוכרחתי באופן, כנודע במצרים השכינה אל מרכבה פה להיות אבי במקום נשארתי

 

  :ָרב-ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱא�ִהים ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחֹית ַעם כ
 רק אינו פשעכם כי נמצא .לטובה חשבה כבר אלוהים אך רעה עלי חשבתם אתםש אלא

 . לטובה חשבה ה' מתחלה כי, חציה רק כולה ולא, מחשבה

 

  :ִלָּבם-ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל-ִּתיָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת-ְוַעָּתה ַאל כא
 אל עתה שהוא מה על. מלוכה הרוגי עשרה על ואחת עתה שתלקו מה על אחת שאמרתם ומה

, עליכם אשתרר פן קנאתכם ראשית ועל. במקומו הדבר עוד זמן שלאחר מה אך כלומר ,תיראו

 .'כו אתכם אכלכל אנכי כי היא לאלומתי ויםומשתח תםיישה החלומות כל כי, תיראו לא
 

 '.וכו לפניו ויפלו מיד הענין זוכר היה כי ובראותם. ונצטער לו הרעו אשר זכר כי יוסף ויבך

 . בקודם כמדובר' וכו התחת כי תיראו אל שהרעותם מה על אליהם ויאמר

 כי םיינתק הנה כי תיראו אל ועתה הנה ,לי משתחווים שהייתם על החלומות קנאת ועל

 . ינוכה ובזה ויהובהשתח לפני נפלתם

 .כבקודם 'וכו אתכם אכלכל אנכי האלומות החלום ועל
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ָהָאֶרץ ַהּזֹאת -ֶאָחיו ָאֹנִכי ֵמת ֵוא�ִהים ָּפֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל כד
  :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב-ֶאל

 איכה כי ידאגו הלא יוסף בהסתלק כן ועל, במצרים השכינה אל מרכבה היה יוסף כי כתבנו הנה

 פקוד דינו ובית הוא ואלוהים אך, מאתכם הנעדר הוא אנכי כלומר מת אנכי אמר כן על. יעשו
 .ישראל שומר שןיי ולא ינום לא כי 'וכו יפקוד

 

 הייתה מסורת כי) א מז פרק אליעזר רבי פרקי( ל"ז מאמרם אל לב נשית, יןיהענ אל ולבא

 משה מאמר והוא. יפקוד פקוד וזהו. האמתי הגואל הוא כפולה פקידה האומר כי מיעקב בידם

 . אתכם פקדתי פקד ה' אמר כה לישראל

 להם היה גדול משכון כי הוא אך. הגואל תתיאמ אל סימן הפקידה כפל היות אל טעם טוב וצריך

 לא כי, ומשכון בטחון והוא. בגלות היו מעלה של פמליא וכל שכינה כי והוא, ליגאל לישראל

 צח תהלים טוב שוחר( מקומות בכמה ל"רז וכמאמר, שם ומלאכיו שכינתו יתברך הוא יעזוב

 לבבכם ירך אל יוסף יאמר וזה. ישראל של ישועתן הוא הוא ברוך הקדוש של שישועתו מצינו) א

 את פקוד הלא כי משכון לכם והוא, יתפרדו לא דינו ובית הוא ואלוהים הנה מת אנכי אם כי

 .אתכם יפקוד ואז, במצרים יטשנה לא כי וצבאיה שכינתו
 

  :ַעְצֹמַתי ִמֶּזה-ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא�ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם -ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת כה
 . בעצם צודק בלתי לאמר אומרו כי ,לאמר' וכו וישבע אומרו ענין אל באנו ובזה

 מוכרח זה שמסורת ולהיות. לאחיו ויוסף ליוסף יעקב מסרה, כפולה הפקידה מסורת כי הוא אך

 שלשים פלשתים ביד ונפלו אפרתי איש עם יצאו אפרים בני, אליו לב שים בלתי על כי, לגלותו

' וכו פקדתי פקד באומרו הפקידה כופלו על אמתי גואל שהיה למשה והאמינו. מקודם שנה

 . במקומו כמפורש

 

 אומרו וזהו, זה על גם עצמותיו הולכת שבועת בכלל להשביעם עיקר יוסף עשה מעתה כן על

  :דברים בשני אחיו את יוסף וישבע

 . כפולות אלו תיבות לזרעם לאמר השביעם כי יפקד פקד לאמר אחד

 בני את השביע השבע כי בשלח בפרשת אומרו וזהו '.וכו עצמותי את והעליתם השביעם וגם

 , כאחת היו שבועות שתי כי לומר' וכו ישראל

  'וכו פקד לאמר אחת
 .'וכו עצמותי את והעליתם שנית

 

 עולם בורא לאל שבח ונשלם תם
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	כי משנברא העולם עד מתן תורה היה העולם עומד על עמוד אחד שהוא גמילות חסדים הוא של אברהם, והוא כמו שאמרו ז"ל שהיה כמריש שבאמצע הבירה שסובל קורות שמכאן ומכאן, כך הדורות שלפניו ושלאחריו היו סמוכים עליו.
	מעשה הקדוש ברוך הוא נאים או מעשה בני אדם נאים כו' (תנחומא תזריע ה).
	שכשעלה משה למרום ורצו לפגוע בו מלאכי השרת, אמר להם הקדוש ברוך הוא אי אתם בושים ממנו אמש ירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו וכו'.
	רעים וחטאים וכו' יודעים את קונם ומכוונים למרוד,

	פרק יט
	פרק כ
	פרק כא
	אנכי מגן לך שכרך וכו'
	ובנך אשר יצא ממעיך הוא ירשך,
	[גירוש הגר]
	[ברית אברהם ופיכול]

	פרק כב
	[עקידת יצחק]
	באומרו את בנך, אמר לו: שנים הם, אמר לו: את יחידך, אמר לו: זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אמר לו: אשר אהבת, אמר לו: לשניהם אני אוהב, אמר לו: את יצחק. (בראשית רבה נה ז)
	על פסוק כי עד סירים וכו' כי בשעה שהיה אברהם עוקד את יצחק היה הקדוש ברוך הוא ממרום עוקד את השרים שלמעלה, ושעל כן היו סומכים ישראל בהינבא עליהם הנביא הגלות, באמרם אליו הלא כפתם ה', ואז אמר להם הנביא אל תבטחו על זה, כי הלא אש עונותיכם בערה במאסריהם ותאכל...
	שאמר הקדוש ברוך הוא אתה נתת לו שבע כבשות חייך ששבעה דורות אשהה מלכות בניך ושיהרגו שבעה צדיקים מבניך. (בראשית רבה נד ה)
	בבראשית רבה (מו ב) על הולדת יצחק בהיות אברהם בן מאה שנה, שאמר הקדוש ברוך הוא קנמון אני מעמיד בעולם. משבוטל יצרו משבוטלה תאוותו משנצרר דמו משנקשר דמו וכו'.
	כי בעת ההיא היה דבר יצחק אל ישמעאל, מה תתפאר שמלו אותך בן שלש עשרה שנה ולא מיאנת, הלא לא היה זה לך כי אם בקצת אבר אחד, ואני אילו יצווה ה' לשוחטני לשמו הייתי עושה. (בראשית רבה נה ד)
	הנה אמרו רז"ל, שהיו הנערים מדברים, זה אומר עתה ישחוט אברהם את יצחק ואני אירש את אבא, וזה אומר הנה אביך כבר גרשך, אך אני אירש שאני זקן ביתו. אמר להם אברהם שבו לכם פה עם הדומה לחמור שאינו יורש. (ילקוט וירא רמז קא)
	כי יש אמרו כי יצחק הלך לגן עדן להתרפאת מאשר החלה הסכין לחתוך בו, ויש אמרו למקום אחר. (פרקי דרבי אליעזר פרק לא)


	פרשת חיי שרה
	פרק כג
	[מותה של שרה]
	בבראשית רבה (יד ו) למה לא נברא אברהם תחילה מפני שמה שקלקל אדם בא אברהם ותיקן, ואם היה נברא הוא תחילה מי יתקן אחריו?
	אלו קלקלו הנפש,
	ואלו עשו הנפש, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן.
	אלו אכלו והאכילו מה שמביא מיתה לעולם,
	ואלו אכלו והאכילו מה שמביא חיים לעולם.
	משלשה דברים שהעולם עומד עליהם, בתחילה היה עומד על עמוד אחד הוא גמילות חסדים של אברהם וכו'.
	יש זוכה בשנים מועטות כבמרובות. (שיר השירים רבה ו ו)
	כי חק היה להם בימים ההם שלא לתת מקום מיוחד לאחוזה לאיש לקבור כל מתיו בו אם גר הוא במקום ההוא כי אם לתושב בלבד.


	פרק כד
	[שליחותו של אליעזר]
	(בראשית רבה נט י) שלש דעות, לר' יודן הוא שהייתה לו נקבה, ולרבי נחמיה הוא שלא נתן לו נקבה כל עיקר, ולר' לוי השליטו ביצרו.


	פרק כה
	כמו שאמרו ז"ל (ברכות יח א) מפסוק ובניהו בן יהוידע בן איש חי, וכי כולי עלמא בני מתים נינהו? אלא שהיה צדיק, שהצדיק נקרא חי.

	פרשת תולדות
	[תולדות יצחק בן אברהם]
	ומה חטא יצחק להימנע הולדתו עד הרבות תפלה. (ילקוט שמעוני תולדות קי)
	ההיא איתתא דהריחה ביום הכפורים ולחשו לה באזנה דיום הכפורים הוא, ונחת דעתה ונפק מיניה רבי יוחנן. וקרו עליה בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ואתתא אחריתא לא אתיישבא דעתה, ונפק מינה שבתי אוצר פרי, וקרו עליה והרשעים כים נגרש.
	שאל הגמון אחד את רבן גמליאל מי תופס המלכות אחרינו? כתב לו וידו אוחזת בעקב עשו.
	שחלקום מן הבטן, עשו נטל העולם הזה ועל כן היה רץ לפתח עבודה זרה כי מאיכותה היה. ויעקב העולם הבא.

	[מכירת הבכורה]

	פרק כו
	פרק כז
	[ברכת יעקב ועשיו]
	בבראשית רבה (שם סז ו) שאמר יצחק אל עשו, אם ראית אחיך פורק עולה של תורה מעליו גזור עליו שמדות ואתה שולט בו.
	כי כל טוב אדום היה על שלש דמעות: שתים ירדו ואחת נשארה בעינו ולא ירדה. (תנחומא ב אות כד)
	כי סייף וספר תורה ירדו כרוכים מן השמים. שהמקיים הספר התורה ינצל מהחרב, וההיפך בבלתי דבק בספר תורה. (מדרש רבה ויקרא לה ה)


	פרק כח
	פרשת ויצא
	פרק כט
	[פרשנות סמבולית למפגש יעקב ורחל]
	ד וַיֹּאמֶר לָהֶם יַעֲקֹב אַחַי מֵאַיִן אַתֶּם וַיֹּאמְרוּ מֵחָרָן אֲנָחְנוּ:
	ה וַיֹּאמֶר לָהֶם הַיְדַעְתֶּם אֶת-לָבָן בֶּן-נָחוֹר וַיֹּאמְרוּ יָדָעְנוּ:
	ו וַיֹּאמֶר לָהֶם הֲשָׁלוֹם לוֹ וַיֹּאמְרוּ שָׁלוֹם וְהִנֵּה רָחֵל בִּתּוֹ בָּאָה עִם-הַצֹּאן:
	ז וַיֹּאמֶר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא-עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה הַשְׁקוּ הַצֹּאן וּלְכוּ רְעוּ:
	ח וַיֹּאמְרוּ לֹא נוּכַל עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל-הָעֲדָרִים וְגָלֲלוּ אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וְהִשְׁקִינוּ הַצֹּאן:
	שאמרה ראו מה בין בני לבן חמי, שהוא מכר את הבכורה וערער עליה, וזה לא מכרה ליוסף, ולא די שלא ערער אלא שבקש להצילו מן הבור.


	פרק ל
	כי בעת החורבן לא נתפייס הוא יתברך להשיב בנים לגבולם בכל תחנוני האבות ומשה רבנו ע"ה עד שדברה רחל ותאמר אנכי אשה וסבלתי הכנס אחותי במקומי ואתה לא תסבול מה שעשו בניך ותמאסם, אז אמר הוא יתברך מנעי קולך מבכי כו' כי יש שכר לפעולתך כו' ושבו מארץ אויב. (פתיחת...
	מעשה בצידון באשה שהייתה נשואה כמה שנים ולא ילדה, והלכו לפני רבן שמעון בן יוחאי מוסכמים ליפרד בגט כריתות באומרם שלא היה תועלת בזווגם, ואמר להם כשם שהזדווגתם בשמחה ובמשתה כן בגירושין, ועשו משתה, ובלילה אמר לאשתו טולי הטוב בעיניך בכתובתיך ולכי לבית אביך,...

	פרק לא
	פרק לב
	פרשת וישלח
	פרק לג
	פרק לד
	פרק לה

	פרשת וישב
	פרק לז
	אמר רבי אחא: בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה, ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג.
	אמר: לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה. תדע לך שהוא כן. יעקב אבינו ע"י שבקש לישב בשלוה בעוה"ז, נזדווג לו שטנו של יוסף. (בראשית רבה פד ג – לפי נוסח המדרש שבידינו).
	אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא: כתיב בשמאלה עושר וכבוד. למה בני עניים? והשיב: להנחיל אוהבי יש. למה הם עניים בעוה"ז? כדי שלא יעסקו בדברים אחרים וישכחו התורה, דכתיב:  כי העושק יהולל חכם.  (ילקוט שמעוני משלי תתקלד)
	[יוסף ואחיו]
	[בשבחם של בני יעקב]
	באבר מן החי,
	ושהיו קוראים עבדים לבני הלחנות,
	ושהיו תולים עיניהם בבנות הארץ.

	[חלומות יוסף]
	[לך נא ראה את שלום אחיך]
	עתיד היה יעקב לירד מצרימה בשלשלאות של ברזל, אלא שהקדים הקדוש ברוך הוא והוריד את יוסף תחילה. משל לפרה שהיו ממשיכין אותה לבית המטבחים ולא הייתה נמשכת, משכו את בנה ונמשכה אמו אחריו. (בראשית רבה פו ב)
	למען יהיה מרכבה לשכינה שקדמה לרדת מצרימה, לרחף על עם בני ישראל בגלות ההוא.
	יוסף כשאסר את שמעון היה משליך לו פטומות, ושמעון כשהשליך את יוסף בבור היה זורק בו אבנים. (תנחומא בובר וישב יג).
	וישמע ראובן, לימדתך תורה דרך ארץ שכשהאדם עושה מצווה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו היה יודע ראובן שהקב"ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו היה טוענו ומוליכו אצל אביו.
	אילו היה יודע אהרן שהקב"ה כותב עליו (שמות ד) וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ומחולות היה יוצא לקראתו.
	אילו היה בועז יודע שכותב עליו (רות ב) ויצבט לה קלי עגלות ופטומות היה מביא ומאכיל לה.
	לשעבר היה אדם עושה מצווה והנביאים כותבים אותה ועכשיו שאין נביאים מי כותב אותה? אליהו ומשיח, והקב"ה חותם על ידם. דכתיב אז נדברו יראי ה' כו'.


	פרק לח
	[יהודה ובניו]
	שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק: בורא אורו של מלך המשיח (מד"ר בראשית פה א(

	[יהודה ותמר]
	על אבוה דשמואל שהלך אל ארץ אחרת ושם ראתהו מטרונה אחת ושלחה בעדו לשכב אצלה ותפצר בו וימאן, אז אמרה לו אל תחשבני לזונה שאם כן המבלעדי אנשים זולתך דבקתי בך, אך דע איפה כי ראיתי באצטגנינות כי אשר תשכב עמך הלילה תתעבר מאדם גדול בעולם. ויהי בשומעו ויזכור את...
	כי אחר ביאת יהודה כשבאתה במרחץ הייתה. אומרת ליושבות אצלה אל תדחקו כרסי כי טעון מלכים הוא, ומי הגיד לה זה, אם לא שידעה על ידי אביה או דומה לו.


	פרק לט
	השבטים עסוקים למכור את יוסף, ויעקב עסוק בשקו וכו', והקב"ה עסוק להביא להם מלך המשיח. (בראשית רבה פה א)

	פרק מ

	פרשת מקץ
	פרק מא
	פותרים היו אבל לא לפרעה, כי היו אומרים שבע בנות אתה מוליד שבע בנות אתה קובר, שבע אפרכיות אתה כובש שבע אפרכיות אתה מאבד, ולא ערב לו פתרונם.
	[חלומות פרעה]
	[סיכום הרעיונות בחלומות פרעה]
	[מדוע לא שלח יוסף שליח ליעקב?]

	פרק מב
	[התנהגות יוסף כלפי אחיו]

	פרק מג
	אמר רבי לוי בשם רבי תנחום בר חנילאי, תאמר אותה החרדה שהחרדתי את אבא ויאמר מי איפוא, היא שנזדעזעה עלי כאן.

	פרק מד

	פרשת ויגש
	פרק מה
	פרק מו
	פרק מז

	פרשת ויחי
	פרק מח
	פרק מט
	פרק נ


