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 .1ספר מלאכי פרק א
ָאכי :ב ָאהַ בְ ִתי אֶ ְתכֶם ָאמַ ר ה’ ִֽ ַואֲ מַ ְר ֶתם בַ םָ ה
ש ָראֵ ל בְ יַד מַ לְ ִִֽ
א מַ ָשא ְדבַ ר־ה’ אֶ ל־ ִי ְ ֹ
שים אֶ ת־
ֵאתי וָ ָא ִ ֹ
שנ ִ
שו ָ ֹ
קב :ג וְ אֶ ת־עֵ ָ ֹ
אֲ הַ בְ ָתנו הֲ לוֹא־ָאח עֵ ָֹשו לְ ִֽ ַי ֲעקֹב נְאֺ ם־ה’ ִֽ ָואֹהַ ב ִֽ ֶאת־ ִֽ ַי ֲע ִֽ ֹ
הָ ָריו ְשמָ מָ ה וְ אֶ ת־ ִֽ ַנחֲ לָת ֹו לְ תַ מוֹת ִמ ְד ִֽ ָבר:
 .2בראשית פרק כה ,יט-לד
ש ָָ֔נה
ֶן־ַארב ִ ִָ֣עים ָ
הֹולִ֥יד אֶת־יִצ ְָחָֽק( :כ) ַוי ִ ְִ֤הי י ִ ְצחָקָ֙ ב ְ
(יט) וְאֵ ָ֛ כֶה ּתֹול ְִ֥ד ֹת יִצ ָ ְָ֖חק בֶן־ַאב ְָר ָ ָ֑הם ַאב ְָר ָ ָ֖הם ִ
ֶת־ר ְב ָָ֗קה בַת־בְתו ֵאלָ֙ הָ ָֽא ֲַר ִָ֔לי ִמפ ַ ַָ֖דן א ָ ֲָ֑רם אֲחָ֛ ֹות לָבָ ִ֥ן ָהא ֲַר ִ ָ֖לי לִ֥ ֹו ְלא ִָשָֽה( :כא) ַוטֶעְּתִַ֨ ר יִצ ָ ְִ֤חק
ְב ַקח ְִּ֣תֹו א ִ
לַ ָֽהָ֙ ' ל ְִ֣נ ֹכַח ִאש ְָּ֔תֹו ִךִ֥י ֲעק ָ ָָ֖רה ִ ָ֑הוא ַוט ָ ִֵ֤עתֶ ר ל ָֹ֙֙ו ָ֔ה' ו ַ ַָּ֖תהַר ִרב ָ ְִ֥קה אִ שְׁ תּֽ ו( :כב) ַוטִתְׁ ּֽר ֹצ ֲ֤צו ַה ָבנִיםָ֙ ְבק ְִר ָָ֔בה
ָֹ֙אנ ֹ ִֹ֙כי ו ֵ ַָּ֖תלְֶך לִדְ ִ֥ר ֹש אֶת־הָֽ'( :כג) ו ִַ֨ט ֹאמֶר ָ֜ה' ָָ֗לה ש ְֵנִ֤י גֹוי ִםָ֙ ְב ִב ְט ֵָ֔נְך וש ְֵנִ֣י
ו ִַּ֣ת ֹאמֶר אִ ֵּ֔
ֹ֙לםָה ֹ֙זָ֖ה ֹ֑
ם־כן ָ ָ֥
תֹומם
ְל ֺא ִָ֔לים ִמל ַ ֵָ֖עי ְִך יִפ ֵ ָָ֑רדו ולְא ֹםָ֙ ִמל ְִ֣א ֹם ֶי ָֽ ֱא ָָ֔מץ ו ַ ְָׁ֖רבֹ֙יַע ֲָ֥ב ֹדֹ֙צָעִ ּֽיר( :כד) ַוט ִ ְמל ְִ֥או י ֶ ָָ֖מי ָה ל ֶָלָ֑דֶ ת ְוהִםֵ ִ֥ה ִ ָ֖
ְב ִבטְנָ ָֽה( :כה) ַוט ֵֵצִ֤א ה ִָראשֹו ָ֙ן ַאדְ מֹו ִָ֔ני כ ָֺ֖לוֹ֙כְׁאַ ֶּ֣דרתֹ֙ש ָ ֹ֑ער ַוטִק ְְר ִ֥או ש ְָ֖מֹו ע ָשּֽו( :כו) וְאַ ָֽח ֲֵרי־ ֵ֞ ֵכן י ָָצִ֣א
ִשים ש ָָנָ֖ה בְלֶ ִ֥דֶ ת א ָֹתָֽם( :כז) וַ ָֽטִגְדְל ָ֙ו
ָא ִָ֗חיו ְוי ִָ֤דֹו א ָֹ֙חז ָ֙ת ֹ֙ ַבע ֲֶּ֣קבֹ֙עשֵָּ֔ ו ַוטִק ָ ְָׁ֥רא ש ְָ֖מֹו יַע ֲָ֑ק ֹב ְויִצ ְָחָ֛ק בֶן־ש ִ ִ֥
ֹ֙אישֹ֙תֵָּ֔ םֹ֙י ָֹ֖שבֹ֙אֹהָלִ ּֽים( :כח) וַטאֱ ַ ָ֥הב יִצ ְָחָ֛ק
ַהמְׁע ִֵָּ֔רים ַוי ִ ְִ֣הי ֵע ָ֗ ָ
ִדֹ֙אישֹ֙שָ ֹ֑דה ְׁויַעֲק ֹ ָ֙ב ִ ֶּ֣
ֹ֙צי ִ ֶּ֣
שו ִ ִ֛אישֹ֙י ָֹ֥ד ַע ַ ָ֖
ֵשו מִן־ ַהש ֶ ָָ֖דה וְהִ֥ וא
ִי־ציִדֹ֙ב ְִֹׁ֑פיו ו ְִרב ָ ְָ֖קה א ָֹ֥הבת אֶ ָֽת־יַעֲקָֹֽב( :כט) ַו ָטִ֥זֶד יַע ֲָ֖ק ֹב נָ ִזָ֑יד ַוט ִָ֥ב ֹא ע ָ ָ֛
אֶת־ע ָ ֵָ֖שו כ ַ ֶּ֣
ָ֖ףָֹ֙אנ ֹכִי עַל־ךֵ ִ֥ן ק ָ ָָֽרא־ש ְָ֖מֹו
עָי ּֽף( :ל) ו ִַ֨ט ֹאמֶר ֵע ָ֜ ָ
ָָאד ֹם הָָאד ֹםָ֙ ַה ֶָ֔זה ִכָ֥יֹ֙עָי ֹ֑
ִיטנִי נָאָ֙ מִן־ה ִ֤
שו אֶ ָֽל־יַע ֲָ֗ק ֹב ַה ְלע ֵ ִ֤
הֹולְָ֖ך ל ָֹ֑מות
שו הִםֵ ָ֛ה ָאנ ִֹכִ֥י ֵ
אֱ דּֽ ום( :לא) ו ַָ֖ט ֹאמֶר יַע ֲָ֑ק ֹב ִמכ ָ ְִ֥רה ַכטָֹ֛ום את־בְׁכ ֹ ָּֽרתְׁ ָֹ֖֙ך לִ ָֽי( :לב) וַטִֹ֣אמֶר ֵע ָ֔ ָ
ִש ְׁבעָה ִכ ָ֙י ךַטָ֔ ֹום ַוטִש ַ ָָ֖בע ָ֑לֹו ַוטִמ ְָׁ֥כ ֹרֹ֙את־בְׁכ ָֹר ָ֖תוֹ֙ ְׁליַעֲקֹּֽב:
ְו ָללָה־ ֶז ִ֥ה ִלָ֖י בְׁכ ָ ֹּֽרה( :לג) וַטִֹ֣אמֶר יַע ֲָ֗ק ֹב ה ָ ֤
שים וַטִֹ֣אכַל ַו ֵָ֔טשְּתְ ַו ָ ָ֖טקָם ַוט ֵַלְָ֑ך ַו ִטָ֥בזֹ֙ע ָ ָ֖שוֹ֙את־ ַהבְׁכ ָ ֹּֽרה :ס
שו ָ֚ ֶלחֶם ונְ ִזִ֣יד עֲדָ ָ֔ ִ
(לד) ְויַע ֲֵ֞ק ֹב נ ַ ִָ֣תן ְל ֵע ָ֗ ָ
 .3רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כה
ויקראו שמו עשו  -הכל קראו לו כן ,לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה:
 .4בראשית פרק י ,ח-י
ָֽר־צי ִד ִלפ ְֵנִ֣י ָ֑ה' עַל־ ֵך ָ֙ן
(ח) וְכָ֖ וש י ַָלִ֣ד אֶת־נִ ְמ ָ֑ר ֹד הִ֣ וא ֵה ֵָ֔חל לִ ָֽ ְהיָֹ֖ות ג ִָ֖ב ֹר בָאָ ֶָֽרץ( :ט) הוא־ ָה ָי ִ֥ה גִב ֹ ַ ָ֖
שנ ְָעָֽר:
אשית ַמ ְמ ַלכְּת ָֹ֙ו ָב ֶָ֔בל ו ֶ ְָ֖א ֶרְך ְוא ַַךִ֣ד ְו ַכ ְל ֵנָ֑ה ב ֶ ְָ֖א ֶרץ ִ
ֵיָָֽא ַָ֔מר ְךנִמ ְָ֛ר ֹד גִבִ֥ ֹור ַ ָ֖צי ִד ִלפְנֵ ִ֥י הָֽ'( :י) וַּתְ ִִ֨הי ֵר ִ ִ֤
 .5כתר יונתן בראשית פרשת לך לך פרק יד
(יד) וכאשר שמע אברם כי נשבה אחיו חימש את בחוריו שחינך למלחמה מגידולי ביתו
ולא רצו ללכת עמו ויבחר מהם את אליעזר בן נִ מרוד שהיה דומה בגבורתו ככולם שלש
מאות ושמונה עשר וירדוף עד דן:
 .6אבן עזרא בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק לד
(לד) ויבז עשו גם זאת הבכורה ,בעבור שראה שאין לאביו עשר .ורבים יתמהו כי עזב לו
אברהם ממון רב ,וכאילו לא ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו ובא לידי עוני בזקוניו.
והעד שהיה יצחק אביו אוהב את עשו בעבור צורכו....
 .7רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק לד
(לד) ויבז עשו  -העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום:
 .8חזקוני בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק לד
ויבז עשו את הבכרה עד שלא נבחר אהרן לכהונה היתה העבודה בבכורות אמר אותו
רשע מה אני מלכלך ידי בקרבנות הה"ד כי דם שנאת ודם ירדפך ,דם מילה ודם
קרבנות .ד"א לפי שלא היה רוצה שיחזיקוהו לסכל על שמכר את בכורתו היה מבזה
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אותה ואומר שלא היתה שוה רק דבר מועט אבל לבסוף היה מתחרט כדכתיב את
בכורתי לקח.
 .9בראשית פרק כו ,לד-לה
ת־בשְׁ ֵַּ֔מת בַת־אֵילָ֖ ן
ש ָָ֔נה ַוט ַ ִִ֤קח ִאשָהָ֙ את־יְׁהודִֵּ֔ ית בַת־ ְבא ִ ֵָ֖רי ַ ּֽהח ִֹֹ֑֙
ֶן־ַארב ִ ִָ֣עים ָ
ש ָ֙ו ב ְ
(לד) ַוי ִ ְִ֤הי ֵע ָ
ִתי וְׁא ָ ֶּ֣
תֹ֙רוחַֹ֙ ְׁליִצ ָ ְָׁ֖חקֹ֙ול ְִׁרב ָ ְּֽׁקה :ס
ַ ּֽהחִתִ ּֽי( :לה) וַּתִ ְה ֶיָ֖ין ָ ֶּ֣מ ֹ ַר ֹ֑
 .11מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קדושים
בוא וראה מצות כיבוד אב ואם כמה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא שאין הקדוש ברוך
הוא מקפח שכרו בין צדיק בין רשע מנלן מעשו הרשע על שכבד את אביו נתן לו הקדוש
ברוך הוא את כל הכבוד הזה,
 .11שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לו
…ומה אם עשו הרשע שלא היתה בידו מצוה אלא כיבוד אב ,רוצין הכל להדבק בו,
יעקב שקיים כל התורה כולה על אחת כמה וכמה:
 .12בראשית פרק כז
יִצחָ ק וַ ִתכְ הֶ יןָ עֵ ינָיו מֵ ְראֹת וַ י ְִק ָרא אֶ ת עֵ ָשו בְ נ ֹו הַ ָגדֹל וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו בְ נִי
(א) וַ י ְִהי כִ י זָ ֵקן ְ
וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ִה ֵמנִי(:ב) וַ יֹאמֶ ר ִהמֵה נָא זָ ַקנ ְִתי ֹלא י ַָדעְ ִתי יוֹם מו ִֹתי(:ג) וְ עַ ָתה ָשא נָא ֵכלֶיָך
צודה לִ י צָ יִ ד(:ד) וַ ע ֲֵשה לִ י מַ ְטעַ ִםים כַאֲ ֶשר ָאהַ בְ ִתי וְ הָ בִ יָאה לִי
ֶתלְ יְ ָך וְ ַק ְש ֶתָך וְ צֵ א הַ ָשדֶ ה וְ ָ
וְ אֹכֵ לָה בַ עֲבור ְתבָ ֶרכְ ָך נַפְ ִשי בְ טֶ ֶרם ָאמּות(:ה) וְ ִרבְ ָקה שֹמַ עַ ת בְ ַדבֵ ר יִצְ חָ ק אֶ ל עֵ ָשו בְ נ ֹו וַ ֵילְֶך
עֵ ָשו הַ ָש ֶדה לָצוד צַ יִ ד לְהָ בִ יא:
 .13בראשית פרק כז ,יח-כט
ָאבי וַטִֹ֣אמֶר ִה ֶָ֔םםִי ִמִ֥י א ָ ַָּ֖תה ְׁב ִנ ּֽי( :יט) ו ִַ֨ט ֹאמֶר יַע ֲָ֜ק ֹב אֶל־ָא ִָ֗ביו ָאנ ֹ ִכ ָ֙י ע ָ ִֵ֣שו
(יח) ַוט ִָ֥ב ֹא א
ֶל־ָאביו וַטִֹ֣אמֶר ִֹ֑
ִ ָ֖
ש ָָ֗בה וְָא ְכלָהָ֙ ִמצֵידִָ֔ י ַבע ֲָ֖בור תְׁ ב ֲָר ַ ָ֥כמִי נַפ ְֶשָָֽך( :כ) וַטִֹ֤אמֶר
ּֽום־נֶּ֣א ְ
ֲשר דִ ַ ָ֖ב ְרּתָ א ֵָלָ֑י ק ָ
בְׁכ ֵֹּ֔רך ָע ִׂ֕ ִ
שיתִ י ַךא ֶ ִ֥
ֹלהיךֹ֙ ְׁלפָנָ ּֽי( :כא) וַטִֹ֤אמֶר י ִ ְצחָקָ֙ אֶ ָֽל־
הֹ֙ה'ֹ֙אֱ ָ֖
י ִ ְצחָקָ֙ אֶל־בְנָ֔ ֹו מַה־ ֶז ָ֛ה מִהַ ְִ֥רּתָ ִלמ ְָ֖צ ֹא ְב ִנָ֑י ו ִַׂ֕ט ֹאמֶר ִכָ֥יֹ֙ ִהק ָ ְִׁ֛ר ָ֥
ֺשהו
יַע ֲָ֔ק ֹב ְגשָה־םָ ִ֥א ַוא ֲֺמָֽ ְ
ָאביו ַויְמ ֵ ָ֑
שָךָ֖ ְב ִנָ֑י ַהּֽאַ ָ ָ֥תהֹ֙זִ֛הֹ֙ ְׁב ִנָ֥יֹ֙ע ָ ָ֖שוֹ֙אִ ם־ֹלּֽא( :כב) ַוט ִַגִ֧ש יַע ֲָ֛ק ֹב אֶל־יִצ ְָחִ֥ק ִ ָ֖
שע ִָ֑ר ֹת
ָאחיו ְ
ו ַָ֗ט ֹאמֶר הַקֹל ָֹ֙֙קֶּ֣ ולֹ֙יַע ֲֵּ֔ק ֹבֹ֙ ְׁו ַהט ַ ָָ֖דיִםֹ֙י ְָׁ֥דיֹ֙ע ָשּֽו( :כג) וְלִ֣ א ִהך ָ֔
ֵשו ִ ָ֖
ִידי ע ָ ִ֥
ִירֹו ךִ ָֽי־ ָהיִ֣ו י ָדָָ֗ יו ך ֵ ָ֛
וַ ּֽיְׁב ְָׁרכּֽהו( :כד) ו ִַׂ֕ט ֹאמֶר א ַָּתִ֥ה ֶזָ֖ה ְׁב ִנֶּ֣י ע ָ ֵָ֑שו ו ַָ֖ט ֹאמֶר ָ ּֽאנִי( :כה) ו ַָ֗ט ֹאמֶר ַה ִ ִ֤גשָה ִכ ָ֙י ו ְָֽא ֹ ְכלָהָ֙ מ ִֵצִ֣יד ְב ִָ֔ני
ָאביו ְגשָה־םָ ִ֥א
לְמַ ִ֥ עַן ּתְ בָ ֶָֽרכְָךָ֖ נַפ ִ ְָ֑שי ַוטַגֶש־ל ָֹ֙ו וַט ֹא ַָ֔כל ַו ָטִ֧בֵא לִ֦ ֹו ַ ָ֖יי ִן ַו ֵטָֽשְּתְ ( :כו) וַטִֹ֥א ֶמר א ֵָלָ֖יו יִצ ָ ְִ֣חק ִ ָ֑
ח ְׁבג ָ ָָ֖דיו וַ ָֽיְב ֲָר ֵכָ֑הו ו ַָ֗ט ֹאמֶר ְראֵהָ֙ ֵ ִ֣רי ַח ְב ִָ֔ני כ ְֶּׁ֣רי ַֹ֙
ח
ת־רי ַֹ֙
ש ַוטִש ָ֔
ָה־כָ֖י ְב ִנ ָֽי( :כז) ַוט ִ ַג ָ֙
שק ִ
ו ְ
ַק־לֹו ַו ָט ַָ֛רח א ָ֥
יר ֹש:
מחַ ל ָֹ֙֙הַשָ ֵַּ֔מיִם ומִשְׁ מַמָ֖י ֹ֙ה ָ ָֹ֑ארץ ו ְִ֥ר ֹב דָ ָגָ֖ן וְתִ ָֽ
ֲשר ב ֲרכָ֖ ו ֹ֙הּֽ'( :כח) ְו ִיָּֽתֶ ן־ ְל ָָ֙ך ָהאֱל ִָ֔הים ִֹ֙
שָ ֵּ֔דה א ֶ ִ֥
ָארור
אִםך א ְֹׁר ֶּ֣ריך ֵּ֔
(כט) יַ ּֽ ַעב ְֶּׁ֣דוך ַע ִָ֗לים ְׁו ִי ּֽשְׁ תַ חֲו֤ ו ְל ָָ֙ך ְל ֺא ִָ֔לים הֱו֤הֹ֙ ְׁגבִירָֹ֙֙ל ֵּ֔
ְַׁאחיך ְׁויִשְׁ תַ חֲוָ֥ ו לְָךָ֖ בְׁנֶּ֣י ֹ֑
ּֽו ְׁמב ֲָר ָ֖כיך ב ָּֽרוְך:
 .14רש"י בראשית פרק כז פסוק כז
וַ י ַָרח וגו'  -והלא אין ריח רע יותר משטף העזים ,אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן:
 .15בראשית רבה ]וילנא[ פרשה סה ד"ה כב ולא הכירו
ת־ריחַ בְ ג ָָדיו ,א"ר יוחנן אין לך דבר שריחו קשה מן השטף הזה של
וַ יִ גַש וַ ִִֽי ַשק־ל ֹו וַ י ַָרח אֶ ֵ
עזים ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו ,אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו
נכנסה עמו גן עדן ,הדא הוא דא"ל ראה ריח בני כריח שדה ,ובשעה שנכנס עשו אצל
אביו נכנסה עמו גיהנם
 .16בראשית פרק כז ,לב-מו
ִי־אּתָ ה ו ִַׂ֕ט ֹאמֶר ֲא ִנָ֛י ִבנְָךִ֥ בְׁכ ֹ ְּֽׁר ָֹ֖֙ך ע ֵָשָֽו( :לג) ַוטֶח ֱִַ֨רד יִצ ָ ְִ֣חק ח ֲָרדָ ָ֘ה גְד ָֹלִ֣ה
ָאביו מ ָ ָ֑
(לב) וַטִֹ֥אמֶר לָ֛ ֹו יִצ ְָחִ֥ק ִ ָ֖
עַד־מְא ֹ֒ד ו ַֹּ֡ט ֹאמֶר מִ ָֽי־א ֵֹּ֡פֹוא הִ֣ וא הַצָ ָֽד־ ַצי ִ ִ֩ד ַו ִָ֨טבֵא ִָ֜לי וָא ֹכַ ִ֥ל מ ִָ֛ך ֹל ב ֶ ְִ֥ט ֶרם ּתָ ָ֖בֹוא וָאֲ ב ֲָר ֹ֑כהו גַם־ ֹ֙ב ָָ֖רוְךֹ֙
ש ָ֙ו אֶת־דִ ב ֵ ְִ֣רי ָא ִָ֔ביו ַוטִצ ַ ְִ֣עק ְצ ָע ָָ֔קה גְד ֹלָ ִ֥ה ומ ָ ָָ֖רה עַד־מ ְָ֑א ֹד וַטִֹ֣אמֶר לְָא ִָ֔ביו ב ֲָר ָ֥כנִי
יִהְׁי ּֽה( :לד) ִךש ְִ֤מ ֹ ַע ֵע ָ
ָאחיך ְבמ ְִר ָ ָ֑מה ַוט ַ ִָ֖קח ב ְִׁרכָתּֽך( :לו) ו ַֹּ֡ט ֹאמֶר ֲה ִכ ִ֩י ק ִָָ֨רא ש ְָ֜מֹו יַע ֲָ֗ק ֹב
ַם־אנִי ָאבִ ָֽי( :לה) ו ִַׂ֕ט ֹאמֶר בָ ִ֥א ִָ֖
ג ָ ָ֖
2

וַ ָֽט ַ ְע ְק ֵָ֙בנִ ָ֙י ֶזִ֣ה ַפ ֲע ַָ֔מי ִם את־בְׁכ ָֹר ִ ֶּ֣תי ָל ָָ֔קח ְוהִםֵ ִ֥ה ע ָ ַָּ֖תה ל ַ ִָ֣קח ב ְִׁרכ ִָֹ֑תי וַט ֹא ִַׂ֕מר הֲלא־ָאצַ ִ֥ לְּתָ ִכָ֖י ב ְָׁרכָ ּֽה( :לז)
שמ ִ ְִּ֥תיו ָל ְָ֙ך ְואֶת־ךָל־ ֶא ָָ֗חיו נ ַ ִָ֤תּתִ י ל ָֹ֙ו ַל ֲעבָדִָ֔ ים וְדָ גָ ִ֥ן וְתִ ָ֖יר ֹש ְס ַמכ ִ ְָּ֑תיו
שו ֵהִ֣ן ְג ֵ֞ ִביר ַ
ַו ִַ֨טעַן י ִ ְצ ָָ֜חק וַטִֹ֣אמֶר ְל ֵע ָ֗ ָ
ַם־אנִי
ול ְָכִ֣ה א ֵָ֔פֹוא מָ ִ֥ה אֶ ָֽע ֶ ֱָ֖שה ְב ִנ ָֽי( :לח) ו ִַ֨ט ֹאמֶר ֵע ָ֜ ָ
ַאחת הִ ָֽוא־ ְל ָָ֙ך ָא ִָ֔בי ב ֲָר ָ֥כנִי ג ָ ָ֖
שו אֶל־ָא ִָ֗ביו ַ ּֽהב ְָׁר ָָ֨כה ַ ֤
ש ֶָ֔בָך
שמ ֵַםִ֤י ָה ָא ֶָ֙ר ָ֙ץ י ִ ְה ֶיִ֣ה מָֹֽו ָ
ָאביו וַטִֹ֣אמֶר א ֵָלָ֑יו ִה ֵ֞םֵה ִמ ְ
ֵשו ק ֹלָ֖ ֹו ַו ֵט ָֽ ְביְ( :לט) ַו ַטָ֛עַן יִצ ְָחִ֥ק ִ ָ֖
ָאבי ַוט ָ ִִ֥שא ע ָ ָ֛
ִ ָ֑
ֲשר ּתָ ִָ֔ריד ופ ַָרק ָ ְִּ֥ת עֺכָ֖ ֹו מֵעַ ִ֥ל
ומ ִַחִ֥ל ַהש ַ ָָ֖מי ִם מֵעָ ָֽל( :מ) ְועַל־ח ְַרבְָךִ֣ תִ ָֽ ְח ֶָ֔יה ְוא
ֶת־ָאחיָך ּתַ ע ֲָ֑ב ֹד ְו ָהי ָהָ֙ ַךא ֶ ִ֣
ִ ָ֖
שו ְׁבל ִָ֗בו יִק ְְרב ָ֙ו י ְ ֵמ ָ֙י
ָאביו ו ִַ֨ט ֹאמֶר ֵע ָ֜ ָ
ָארָך( :מא) ַוטִשְׁ ֤ט ֹם ֵע ָ
ַצו ֶ ָֽ
ֲשר ב ֲרכָ֖ ו ִ ָ֑
ש ָ֙ו אֶ ָֽת־יַע ֲָ֔ק ֹב עַל־ ַָ֨הב ְָׁר ֵָּ֔כה א ֶ ִ֥
ש ֵ֞ ַלח וַּתִ ק ָ ְִ֤רא
ְׁאה ְַׁר ָ ָ֖גה אֶת־יַע ֲִ֥ק ֹב ָאחִ ָֽי( :מב) ַוט ַֺגִ֣ד ל ְִר ְב ָָ֔קה את־דִ ב ְָׁ֥ריֹ֙ע ָ ָ֖שוֹ֙ב ְָׁנֶּ֣הֹ֙ ַהג ָֹ֑ד ֹל וַּתִ ְ
ֵ ִ֣אבֶל ָא ִֵּ֔בי ו ַ ּֽ
ְליַעֲק ֹ ָ֙ב ב ְָנִ֣ה ַה ָק ָָ֔טן ו ִַּ֣ת ֹאמֶר ֵא ָָ֔ליו ִהםֵהָ֙ ע ָ ִֵ֣שו ָא ִָ֔חיָך מִתְ נ ֵַחִ֥ם לְָךָ֖ ְלה ְָרגֶ ָָֽך( :מג) ְוע ַָּתִ֥ה ְׁב ִנָ֖י ש ַ ְִ֣מע בְק ֹ ִלָ֑י
שב ָ ְִּ֥ת ע ִָ֖לֹו י ִ ִָ֣מים ֲאח ִ ָָ֑דים ַעִ֥ד ֲאשֶר־ּתָ ָ֖שוב חֲמַ ִ֥ת ָאחִ ָֽיָך:
ָאחי ח ָ ָָֽרנָה( :מד) ְוי ָ ַ
ְו ִ֧קום ב ְַרח־לְָךָ֛ אֶל־לָבָ ִ֥ן ִ ָ֖
ִשם לָמָ ִ֥ה ֶאשְךַ ָ֛ל גַם־
שכַחָ֙ ֵאִ֣ת ֲאשֶר־ע ִ ִָ֣שיתָ ָ֔כֹו ְו ָ
ַד־שוב ַאף־ָא ִָ֜חיָך ִמל ְָָ֗ך ְו ָ
(מה) ע ִ֨
ש ַלח ִ ְָּ֖תי ו ְל ַקח ִ ְִּ֣תיָך מ ָ ָ֑
שה
ִם־לק ַח ַ֠י ַעֲק ֹב ִא ִ֨ ָ
שנ ֶ
ְ
ותֹ֙חת א ֵ ִ֣
ֹ֑
ֵיכָ֖ם יִֹ֥ום א ֶָחָֽד( :מו) ו ִַּ֤ת ֹאמֶר ִר ְבקָהָ֙ אֶל־י ִ ְצ ָָ֔חק ַ ִ֣קצְּתִ י ְב ַח ַָ֔טי ִמפ ְֵנָ֖י בְׁנֶּ֣
ָהֹ֙ליֹ֙ ַח ִט ּֽים:
ָֹֽות־חת ָך ֵָ֙אכֶהָ֙ ִמבְנִ֣ ֹות ָה ָָ֔א ֶרץ ָ ָ֥לם ִָ֖
ִמ ְבנ ֵ ִ֤
 .71בראשיתֹ֙פרקֹ֙כחֹ֙,א-טֹ֙ ֹ֙
(א) ַוטִק ָ ְִ֥רא יִצ ְָחָ֛ק אֶ ָֽל־יַע ֲָ֖ק ֹב ַוי ָ ְֶּׁ֣ברְך א ָֹ֑תֹו ַויְׁצַוָ֙ה ָֹ֙֙ו וַטִֹ֣אמֶר ָ֔לֹו ֹלּֽא־תִ ַ ָ֥קחֹ֙אִ ָ ָ֖שהֹ֙ ִמבְׁנָ֥ ותֹ֙כְׁנָ ּֽעַן( :ב) ָ֖קום
שה ִמבְנִ֥ ֹות ל ָ ָָ֖בן א ֲִחִ֥י אִלֶ ָָֽך( :ג) ו ְֵאִ֤ל שַדַ ָ֙י
ְתואל א ִ ֲִ֣בי א ֶ ִָ֑לָך ְוקַח־לְָךִ֤ ִמשָםָ֙ ִא ָ֔ ָ
ֵל ְָ֙ך פ ֶַּ֣דנָ ּֽהֹ֙אֲ ֵָּ֔רם בֵ ִ֥יתָ ה ב ֵ ָ֖
ע ֶֹּ֣֙ך אִ ָ ֹ֑תְך
יְׁב ֶָּ֣רְך אָֹֽתְ ָָ֔ך ְׁויַפ ְְׁׁר ָֹ֖֙ך ְׁוי ְַׁר ֹ֑בך ְו ָה ִיָ֖יתָ ִלק ַ ְָׁ֥הל עַםִ ּֽים( :ד) ְו ִיָּֽתֶ ן־ ְל ָָ֙ך את־ב ְִׁר ַכֶּ֣תַֹ֙אב ְָׁר ֵָּ֔הם לְָךָ֖ ו ְׁלז ְַׁר ֲֹ֙
ֹלהיםֹ֙לְַׁאב ְָׁר ָהּֽם( :ה) ַוטִש ְַלִ֤ח י ִ ְצחָקָ֙ אֶ ָֽת־יַע ֲָ֔ק ֹב ַו ֵ ָ֖טלְֶך פ ֶ ִַ֣דנָ ָֽה
ת־ארץ ְׁמג ֵֺּ֔ריך אֲ שר־נ ַ ָָ֥תןֹ֙אֱ ִָ֖
ל ְִׁרשְׁ תְׁ ָֹ֙֙ך א ֶּ֣
א ָ ֲָ֑רם אֶל־ל ָ ִָ֤בן בֶן־בְתו ֵאלָ֙ הָ ָֽא ֲַר ִָ֔לי א ִ ֲִ֣חי ִר ְב ָָ֔קה אֵ ִ֥ם יַע ֲָ֖ק ֹב ְוע ֵָשָֽו( :ו) ו ַַט ְֶּׁ֣ראֹ֙עשָָֹ֗֙וֹ֙כִ ּֽי־ב ַ ֶּ֣רְךֹ֙יִ ְׁצח ָָ֘ק ֹ֙אּֽת־
ִשה
ִשה ְׁבב ֲָרכֶּ֣ ו א ָֹ֔תֹו ַוי ְַצִ֤ו ָעלָי ָ֙ו ל ָ֔
ֵאמ ֹר לָֽא־תִ קַ ִ֥ח א ָ ָ֖
ִשם א ָ ָ֑
יַעֲק ֹֹ֙ב ְוש ִַכִ֤ח א ֹת ָֹ֙ו פ ֶַדִ֣נָ ָֽה א ֲָָ֔רם ל ַ ָָֽקחַת־לִ֥ ֹו מ ָ ָ֖
שו ִךִ֥י ָר ָ֖עות
ל־ָאביוֹ֙וְׁאל־אִ ֹ֑םו ַו ֵ ָ֖טלְֶך פַדֶ ִ֥נָ ָֽה א ָ ֲָֽרם( :ח) ַו ַט ְִ֣רא ֵע ָ֔ ָ
ִמבְנִ֥ ֹות ךְנָ ָֽעַן( :ז) ַוטִשְׁ ַ ֶּ֣מעֹ֙יַע ֲֵּ֔ק ֹבֹ֙א
ִָ֖
ֵיני יִצ ְָחִ֥ק ָאבִ ּֽיו( :ט) ַו ֵטִ֥לְֶך ע ָ ֵָ֖שו אל־יִשְׁ מ ָֹ֑עאל ַוט ִ ַֹּ֡קח אּֽת־ ָמח ֲַלֶּ֣ת׀ בַת־יִשְׁ מ ָָ֨עאל בֶן־
בְנִ֣ ֹות ך ָ ְָ֑נעַן ְבע ֵ ָ֖
ַאב ְָר ָָ֜הם א ֲִ֧חֹות נְ ָביָֹ֛ות עַל־נ ָ ָָ֖שיוֹ֙לָ֥ וֹ֙לְׁאִ ָשּֽה :ס
 .71הדרֹ֙זקניםֹ֙עלֹ֙התורהֹ֙בראשיתֹ֙פרשתֹ֙תולדותֹ֙פרקֹ֙כחֹ֙פסוקֹ֙ט ֹ֙
(ט) וילך עשו אל ישמעאל .בשעה שהודה יצחק על הברכות ליעקב אמר עשו אלך
ואתחתן לישמעאל ואתן לו עצה להרוג את יצחק מפני הבכורה כי הוא הבכור ואבי ירש
הכל ואהיה גואל הדם ואהרוג את ישמעאל ולא יהיה ליעקב שום קרוב ואהרגהו בסתר
שלא יראני שום אדם .ובאותה שעה שחשב עשו אותה מחשבה עבר לפני מדרשו של שם.
א"ל שם .רשע מתי חשבת זאת המחשבה הרעה .א"ל עשו מי הגיד לך .א"ל הקדוש ברוך
הוא הגיד לי שהיה שם בשעת מחשבתך.
 .19תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק ג הלכה ג
חתן [בראשית כח ט] וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל וכי מחלת
שמה והלא בשמת שמה אלא שנמחלו לו כל עונותיו.
 .21בראשית פרק לו ,א-ג
ֵשו ל ַ ִָ֥קח אֶת־נ ָ ָָ֖שיו ִמבְנִ֣ ֹות ך ָ ְָ֑נעַן אֶת־עָדָָ֗ ה בַת־אֵילֹו ָ֙ן הַ ָֽ ִחּתִָ֔ י
(א) וְאֵ ָ֛ כֶה ּתֹל ְִ֥דֹות ע ָ ֵָ֖שו הִ֥ וא אֱדָֽ ֹום( :ב) ע ָ ָ֛
שמ ֵ ָָ֖עאל אֲחִ֥ ֹות נְ ָביָֹֽות:
ְואֶת־ָאהֳלִ ָֽי ָבמָהָ֙ בַת־ ֲע ָָ֔נה בַת־ ִצב ְָ֖עֹון הַ ָֽ ִח ִו ָֽי( :ג) ְואֶת־ ָבשְמַ ִ֥ת בַת־י ִ ְ
 .21בראשית פרק כד:סג
יִשא עֵ ינָיו וַ י ְַרא וְ ִהמֵה גְ מַ לִ ים בָ ִִֽאים:
וַ יֵצֵ א יִצְ חָ ק ָלשֹוחַ בַ ָשדֶ ה לִ פְ נוֹת עָ ֶרב וַ ָ
 .22בראשית פרק ל
(טז) וַ ָיבֹא ַי ֲעקֹב ִמן הַ ָשדֶ ה בָ עֶ ֶרב וַ ֵתצֵ א לֵָאה לִ ְק ָראת ֹו וַ תֹאמֶ ר אֵ לַי ָתבוֹא כִ י ָשכֹר ְשכַ ְר ִתיָך
ֹלהים אֶ ל לֵָאה וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד לְ ַי ֲעקֹב בֵ ן
יִשמַ ע אֱ ִ
יִשכַ ב עִ םָ ה בַ לַיְ לָה הוא(:יז) וַ ְ
דודאֵ י בְ נִי וַ ְ
בְ ָ
ישי וַ ִת ְק ָרא ְשמ ֹו
כָרי אֲ ֶשר נָתַ ִתי ִשפְ חָ ִתי לְ ִא ִ
ֹלהים ְש ִ
ישי(:יח) וַ תֹאמֶ ר לֵָאה נָתַ ן אֱ ִ
חֲ ִמ ִ
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ֹלהים א ִֹתי זֵ בֶ ד
יִששכָ ר(:יט) וַ ַתהַ ר עוֹד לֵָאה וַ ֵתלֶד בֵ ן ִש ִשי לְ ַי ֲעקֹב(:כ) וַ תֹאמֶ ר לֵָאה זְ בָ ַדנִי אֱ ִ
ָ
ישי כִ י ָיל ְַד ִתי ל ֹו ִש ָשה בָ נִים וַ ִת ְק ָרא אֶ ת ְשמ ֹו זְ בֺלון:
טוֹב הַ פַ עַ ם יִ זְ בְ ֵלנִי ִא ִ
 .23מדרש רבה סה:י
ד"א מראות מכח אותה ראיה שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח בכו
מלאכי השרת הה"ד ]ישעיה לג[ הן אראלם צעקו חוצה וגו' ונשרו דמעות מעיניהם
לתוך עיניו והיו רשומות בתוך עיניו וכיון שהזקין כהו עיניו הה"ד ויהי כי זקן יצחק וגו'
ד"א מראות מכח אותה הראיה שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי
המזבח תלה עיניו במרום והביט בשכינה
 .24בראשית רבה ]וילנא[ פרשה צט ד"ה ט זבולן לחוף
ט זבולן לחוף ימים ישכון ,הרי זבולן קדם ליששכר שכן מייחסן יששכר זבולן ,ולמה כן
אלא שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה ,וזבולן בא ומאכילו לפיכך
קדמו ,עליו אמר הכתוב ]משלי ג[ עץ חיים היא למחזיקים בה ,יששכר כונס וזבולון
מביא באניות ומוכר ומביא לו כל צרכו ,וכן משה אומר ]דברים לג[ שמח זבולון
בצאתך ,למה שיששכר באהליך שלך הן שאת מסייעו לישב בהן.
 .25רש"י בראשית פרק מט פסוק יג
]יג[ לחוף ימים  -על חוף ימים תהיה ארצו .חוף כתרגומו ספר ,מרק"א בלע"ז ]גבול[,
והוא יהיה מצוי תדיר על חוף אניות ,במקום הנמל ,שאניות מביאות שם פרקמטיא,
שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא ,וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה ,הוא
שאמר משה ]דברים לג יח[ שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך ,זבולן יוצא
בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים:
 .26עובדיה פרק א:כא
לִשפֹט אֶ ת-הַ ר עֵ ָֹשו וְ הָ יְ תָ ה לַה' הַ ְםלוכָה :
וְ עָ לו מו ִֹשעִ ים בְ הַ ר צִ יוֹן ְ
 .27זכריה פרק יד
ושמ ֹו אֶ חָ ד :
ָארץ בַ יוֹם הַ הוא י ְִהיֶה ה’ אֶ חָ ד ְ
ט וְ הָ יָה ה’ לְ מֶ לְֶך עַ ל-כָ ל-הָ ֶ
 .28בראשית רבה ]וילנא[ פרשה עח ד"ה יד יעבר נא
א"ר אבהו חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו אצל עשו להר שעיר
מימיו ,אפשר יעקב אמתי היה ומרמה בו ,אלא אימתי הי' הוא בא אצלו לעתיד לבא,
הה"ד ]עובדיה א[ ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו.
 .29תהלים פרק קכו
שחוֹק פִ ינו ולְ ש ֹונֵנו
ִשיר הַ םַ עֲלוֹת בְ שוב ה’ אֶ תִ -שיבַ ת צִ יוֹן הָ יִינו כְ חֹלְ ִמים :ב ָאז יִ םָ לֵא ְ ֹ
שוֹת עִ םָ נו הָ יִינו
ִהגְ ִדיל ה’ ַל ֲע ֹ
שוֹת עִ ם-אֵ לֶה :ג
ֹאמרו בַ גוֹיִם ִהגְ ִדיל ה’ ַל ֲע ֹ
ִרמָה ָאז י ְ
שמֵ ִחים:
ְֹ
 .31שפת אמת ספר בראשית  -פרשת תולדות  -שנת [תרנ"א]
בענין ברכת יצחק שרצה ליתנה לעשו .ובפי' נראה כי ברכת יעקב היתה מיוחדת אליו
כמו שברכו לבסוף ברכת אברהם שהוא עיקר הברית שכרת השי"ת לזרעו אחריו .אבל
זו הברכה היא להיות גביר לאחיו כו' .כי יעקב ועשו היו מיוחדין לב' עולמות כמ"ש עשו
איש שדה ויעקב יושב אהלים ואם הי' עשו מתקן מעשיו הי' הוא כמו זבולון עם יששכר
והוא הי' מושל על כל האומות להכין הכל לקרב אל הקדושה .ולא הי' נצרך ליעקב רק
לעסוק בתורת ה' בלי מלחמות .כי הרי כתיב ראשית גוים עמלק .והוא איש שדה .דיש
מדבר שדה בית כמ"ש האר"י ז"ל בקבלת שבת נעשה ממדבר שדה ע"ש .ושבת עצמו
הוא בחי' אהל ובית .והנה יעקב הוא בחי' השבת יושב אהלים כמ"ש בשבת אל יצא איש
ממקומו .וכמא' חז"ל יעקב כתוב בו שמירת שבת כו' .אבל התקונים שצריך בימי
המעשה לעשות ממדבר שדה .והוא הכנה אל השבת דרך זה רצה יצחק להנחיל לעשו.
אך כי לא זכה עשו לזה .והוצרך לקבל יעקב גם זאת על שכמו לתקן עוה"ז.
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