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 ספר בראשית 
 

 בראשית  רשתפ

 

 . „והנחש היה ערום“    – )ג,א(
 

ערום“ היה  „והנחש  ד"ה  וע„...מא   –רש"י  ערומים  אותם  ראה  עליהם,  הנחש  קפץ  סיבה  בתשמיש  וסיזה  כל קים    לעין 

 ונתאווה לה“ 

.( על  ית )קשבבמס'  הרי רש"י אומר    ועודלבסוף להתאוות    נחשהפרהסיא גרם ל  , מה התוספת "לעין כל", מדוע דוקאק"ל

דברי הגמ', שאם רואה אשה שהנחש נכנס בה תשמש עם בעלה בפניו. מסביר רש"י, שאז תתגנה בפני הנחש. א"כ, כיצד כותב  

    ? כאן רש"י שדוקא "לעין כל" היתה אחת הסיבות לפחות שנתאווה לה

 זה היה לפני החטא, אך במס' שבת )קי.( מדובר אחרי החטא.   וי"ל א.

)מס'    כאילו בא עליה  עליההמסתכל  אפילו  דו הוא צורה והאשה יסודה הוא החומר. ואמרו חז"ל, שוע, יסוידיש, כהנה הא  ב.

גם במס' מגילה )טו.([" ]אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתה", דחז"ל  עוד אמרו.  כלה א'( זה יחי שהוא חומר בעל  , א"כ,   ,

כל" "לעין  ולכן  משמעו  שייך.  את  ש  הרי  רואות  חיות  העוד  וכאימעעצם  הוא שה  שמהותו  הנחש,  מתקנא  ולכן  עליה  בא  לו 

היא גם  אינו מתקנא, אךהוא תה", שאינו מסוג "חבר היינו, הוא איש,. אמנם, כאשר האדם החומר, בכך שאחרים גם באים עליה

מתגנית א היליה, )קי.( ורואה מישהו אחר ועוד ממהות שונה הבא ע מס' שבתכבר בעל אותה, כמדובר שם ב הוא הריש מתגנית,

 בעיניו.

, דהיה )קי.( הוסיף רש"י את המילים "לעין כל"  דמשום הגמ' ב  ,עוד אפשר לומר, ששתי הקושיות שלעיל מתרצות זו את זו  ג.

ש"י "לעין כל", שהנחש מהות החומר והוא מקור הזימה, כשרואה ולכן הוסיף ר עליו מתגנההיא מתאוה, הרי הוא קשה לו כיצד 

על פי מהותו, הטוב ביותר הוא שיא הניאוף והזימה,   מתגנית, כי לפי דעתו  הנחש  "רק" בפניהיא      ,רסתב  בעלה  עושה עם  שהיא

 היינו, לעשות לעין כל וממילא כשזה לעין כל אז דוקא מתאווה לה.
 

 „דחפה עד שנגעה בו ואמר לה כשם...“.   – נחש...לא מות תמותון“. פירש רש"י„ויאמר ה  – )ג,ה(
 

מניין לה שפירוש "מיתה" הכוונה היא כן,    וכמזמן.    תה למיתה בו במקום ולא לאחר כי מיתה זו, כוונ טה חוה  ליין החמנ   ,קשה

  ?גופנית, אולי הכונה למיתה רוחנית למיתה 

הדין  א.  וי"ל במידת  היה  החטא  כוון שהמהלך שלפני  מיידית,  למיתה  הכוונה  כי  סברה  מיידי  חוה  הוא  כמו שכתב   ,והעונש 

ואף במצב של   הוא אמור היה לצאת מיד לפועל   ,  מיתה  עליו הוא  עונש, אשר החטא במצב כזה  על.  ם" בפ"דרי לת ישה"מסי

וכוון שהצווי לא היה מסויג, ממילא ]מס' ב"ק )נ.([.  „הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה“   – אחר החטא נאמר כי

 . חשבה כי הכוונה למיתה מוחלטת רוחנית וגשמית גם יחד

ענתה "הנחש השיאני" ובמדרשים שונים מובא, כי הנחש בא עליה ולכן שמעה בקולו, כיוון שהיא נישאה לו היא  ה  קב"לה  ב.

 חייבת לשמוע בקולו שהרי מיד נתגרשה מאדה"ר.היא היתה ולכן 

 במצב שלפני החטא גופם היתה גוף רוחני. ג.

 
 .„ותתן גם לאשה“  – )ג,ו(

 

בלי בקשת מחילה ירד ערכו לגמרי בעיניה ונתנה לו את הפרי    יתה אותה הנחש,כפי שפ  ק,לא צדשראתה שאדה"ר    חוה, כיוון

„אין    –רואים מה שנאמר במס' מגילה )טו.(  מכאן    .„שלא תמות היא ויחיה וישא אחרת“  – תרות. רש"י פי'  וללא שאלות מיו

 בירך חברתה“, אפי' לאחר מותה. אשה מתקנאת אלא

, כיון שלאחר שהיא אכלה מעץ הדעת נפקחו עיניה וי"ל  ?יקרה להפך  , שמא  ת לפניותמו  יאשהוה  חמנין ידעה    ,ק"ל  אמנם

שהיא שהיה התגלמות יצר הרע פיתה אותה לעבור על הציווי האלוקי וכיוון    –לראות שנכנס בה יצר הרע, היא הבינה שהנחש  

עוד , לכן היא חששה שהיא תמות לפניו.  יושן האנ אשמה יותר, כי היא קררה את האמבטי הרוחנית וגרמה לעונש מוות של המי

חששה, כי דוקא אחרי מותה ישא אדה"ר אשה אחרת ולא לפני מותה וכי על אדה"ר חל חרם דרגמ"ה, או חוה    מדוע  ,  ק"ל

 ? שמא היתנתה עמו על כך בכתובתה
 

 ום“.  „מאין לך לדעת מה בשת יש בעומד ער–  ד"ה  מי הגיד לך )כי עירום אתה( )ג,יא( רש"י
 

" בפי'  שפ"חאך עיין ב"עירום )מן המצוה( אנוכי ואחבא“,    „בלא זה לא יצדק התשובה מה שאמר כי – " ביארעיקר שפ"חה"

   ?מנין לך שאתה ערום-מדוע רש"י לא פירש כפשוטו של מקרא  יש להקשות  חר, שקאי על עצם כך שהוא ערום. אמנם,א

ועסוקים בתשמיש לעין כל ונתאוה להם“   ערומים„...ראה אותם   –ש"י  ר  , כתבא' ד"ה והנחש היה ערום, כוון שלעיל פס'  וי"ל

העץ  ]ב"ר )יא,ו([, לכן כוונת הקב"ה ב"מי הגיד לך כי עירום אתה" )כפירוש ה"שפ"ח" בשם הי"א(, אינו אלא רק ודאי בגלל  

 שאכלת ואתה לכן יודע על כך. 



 ב

 

שהם ערומים אם לאו. ואי אפשר לומר שכבר אכל,    יין ידעמנ העץ ו, הרי הנחש גם לא אכל לפני כן מן  פס' א'מקשה  כמו כן  

 ?שהוא עצמו אוכל ולא קורה לו דבר  כי אם כן יכול היה להראות לה 



 ג

 

 “. ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה„  –ג,טו(  (
 

 עשר הקללות שנתקלל הנחש 

 הראשון דםפרק א ילקוט שמעוני  אבות דרבי נתן פ"א פרקי דרבי אליעזר פי"ד 

 נוסחה א'

 פרק אדם הראשון

 נוסחה ב'
הפיל את סמאל ואת הכת שלו ממקום קדושתן   א.

 מן השמים 

וקצץ רגליו של נחש ואררו מכל החיה ומכל  ב.

 הבהמה 

שיהא מפשיט את עורו פעם אחת לשבע שנים    ג.

 בעיצבון גדול

 ויהא סוחף במעיו על הארץ  ד.

 ומאכלו מתהפך במעיו לעפר  ה.

ומוות בפיהו ונתן שנאה בינו פתנים   ותומרור ו.

 לבין האישה ושיהיו רוצצים את ראשו 

 המוות  ז.

אתה אמרת אהרוג את האדם   א.

 איבה אשית -ואשא את חוה

ארור  -אהיה מלך על כל העולם ב.

 אתה מכל הבהמה 

על גחונך  -אהלך בקומה זקופה ג.

 תלך 

עפר תאכל  -אוכל כל מעדני עולם ד.

 כל ימי חייך 

 רמז כט 

-על כל בהמה וחיה מלך  הא י א.

 עכשיו ארור...
עכשיו על  -יהלך בקומה זקופה ב.

 גחונך תלך 

 רמז לא 

אתה גרמת לבריותיי שיהיו  

מהלכין נתונין על מיתיהן אף אתה  

 על גחונך תלך.

אף קללתו של הקב"ה יש בה  

ברכה, אילולי שאמר ליה הקב"ה  

על גחונך תלך האיך בורח לכותל  

 וניצול.

יו  קצצו יד ו  השרת  ירדו מלאכי

 ורגליו.

 רמז כט 

אני אמרתי יהא מאכלו מאכל   ג.

 עכשיו עפר תאכל.-אדם

 רמז לא 

לא עפר מכל צד אלא בוקע ויורד  

עד שהוא מגיע לסלע או לבתולה  
 ושומט גידי אדמה ואוכל.

ישנה מחלוקת האם בכל מה  

שאוכל, טועם בו טעם עפר או  

שאין דעתו מתיישבת עד שיאכל  

 גם עפר.

 ט רמז כ

מר אהרוג את אדם ואשא  א אהו ד.

עכשיו איבה אשית  -את חווה

 בינך לבין האשה.

 רמז ל 

אררו בצרעת, הלין סלעיא   ה.
 דביה צרען אינון.

-ארור מכל בהמה ומכל החיה ו.

 שיולד אחרי שבע שנים.

 נסתם פיו  א.

 קצצו ידיו ורגליו  ב.

 אוכל עפר ג.

מפשיט עור ומצטער   ד.

כיולדה, וקולו הולך  

עד  ו העולםמסוף  

ואין קולו    סופו

 נשמע

 ואיבה אשית  ה.

אפילו אוכל פטומין   ו.

ושותה כל מתוקין  

 נעשה עפר בפיו 

 מוליד לשבע שנים  ז.

אדם רואה חיה ועוף   ח.

ואינו מקפיד ורואה  

 נחש מקפיד ומקללו 

הכל מתברך והוא   ט.

 בקלקולו 

 שימות  י.

 שנסתם  א.

 קציצת ידיו ורגליו  ב.

 שאוכל עפר   ג.

 בעפר ת נגרר לשונו ד.

 שהשניאו בעיני הבריות  ה.

שמשיר עורו לסוף מ' שנים ויש לו   ו.

 צירים כחבלי לידה 

שמוליד לשבע שנים שמטיל ארס   ז.

 מפיו 

 שכולם מתרפאים לעתיד לבא זולתו  ח.

 שימות ט. 
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 תכונותיו האנושיות של הנחש הקדמון 
 

 . ([)יט,אלפי גדולתו של נחש היה מפלתו 'ערום מכל' 'ארור מכל' ]ב"ר 
בעל גוף זקוף, וממונה לשלוט על כל בעלי חיים היה, עומד -רבי הושעיא רבה אמר דיקרטיס ]ובילק"ש כאן הגירסא "דיקרטיס"

ורד"ל שם עי' רש"ש  ]"בקומה",  בן   -  כקנה  היה. רבי שמעון  ירמיה בן אלעזר אומר אפיקורוס  רבי  לו.  היו  ורגלים  זקופה[ 
    .כגמל )פדר"א יג([היה  ו דמות הנחש, אלעזר אומר כגמל היה. ]

לשון הרע  טובה גדולה חסר העולם שאלמלא כן, היה אדם משלח פרגמטיא בידו והיה הולך ובא )שם(. התחיל אומר דלטורי )=
מאילן זה אכל וברא העולם והוא אומר לכם 'לא תאכלו ממנו', שלא תבראו עולמות אחרים, כל " ודברי שקר( על בוראו. אמר  

 כל אדם שונא אחרים העוסקים באומנות שלו( ])שם( )ד([.  )=  "תיהבר אומנ י נש סנ אינש ואי
חבל על שמש גדול שאבד   קלל ]ילק"ש רמז תתפח, מזמור קמ[.ונחש נתקלל...'יפריד אלוף' שהפריד אלופו של עולם ומיד נת

טובים נחשים  שני  לו  מזדמנין  היו  מישראל  ואחד  אחד  כל  נחש  נתקלל  העולם שאלמלא  לצפמשאחד    מן  ואחד משגרו  גרו  ון 
.[ טובים ואבנים טובות ומרגליות ולא עוד אלא שמשילין לו רצועה תחת “של אבן טוב„  – רש"ילדרום להביא לו סנדלבונים ]

 (, סנהדרין )נט:([.  עפר לגנתו ולחורבתו ]אדר"נ )א,א זנבו ומוציא בה
צד בריאתו השמש הנבחר מכולם שהוא היה ש היה מנחמנם המבואר כי באמת כל הנבראים נבראו לתכלית אדם ולתשמישו, א

אני אמרתי הוא    ,ערום מכל החיות וכן אמרו פרק קמא )ט:( דסוטה , הממוצע בין האדם  ושאר בעלי חיים שמצינו בו כח הדיבור
 כן בשארן  ה שאימ  ,כדי לשגרו בעצמו למרחוק לצפון ולדרום  ,ימלוך על כל החיות...שהיה לו רגלים כאדם ושכל לדבר ולהבין

 בעלי חיים...'על גחונך תלך' שלא תוכל ללכת מהר כמו  ההולך על רגליו ])שם(, מהרש"א[.
 נחש הראשון היה מסיח כבני אדם ]רות רבה )ה:([. 

אי נמי שדיבר בלשון הקודש כי בתחילת הבריאה  היו מדברים כולם לשון הקדש כמו שאמרו רז"ל על הפסוק 'ויהי כל הארץ 
אחת וחישפה  בכה  '  רז"לועוף  שאמרו  כמו  עמה  מדבר  היה  שטן  א"נ  ז"ל,   לל.  אפרים  ]רבינו  הנחש  על  שרכב  כ"י, ,   בפי' 

 ח"א/בראשית )ט([.הגהרחיד"א, "חומת אנך", 
רס"ג...רק מלאך דיבר...והישר בעיני שהם דברים כמשמעם והנחש היה מדבר והיה הולך בקומה זקופה והשם דעת באדם שם  

היה מכל חית השדה רק לא כאדם  ופירוש ערום חכם שיעשה דבריו בערמה...לא הזכיר הנחש   כי ערוםד  ק העיבו. והנה הפסו
 השם הנכבד והנורא כי לא ידעו ]א"ע, בראשית )ג,א([.

מספר ישן שמענו, שאותה זוהמא שהטיל נחש בחוה היה סיבה להוליד הרשעים וכו', 'כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי 
 ולד בצלמו ובדמותו' מה שאין כן בהבל וקין והוא סוד עכ"ל ]מהרש"א, מס' שבת )קמו.( ד"ה עד ג' דורות[.  תיב 'ויוכקין' הרגו 

   אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם עכשיו עפר יאכל. אני אמרתי יהא מלך על בהמה וחיה עכשיו ארור אתה  ]סוטה )ט:([.
 נחש זה רשע בעל תשובות ]ב"ר )כ,ג([.  

 א...בנחש קטן ]פסחים )קיג.([. דם מתקנ א ' איןבג
 נוקם ונוטר כנחש ]שבת )סג.(, יומא )כג.([. 

   .ונתקנא בו ]סנהדרין )נט:(.[ )= של אדם הראשון( נחש הציץ בו וראה כבודו
 אהרוג את אדם ואשא את חוה ]סוטה )ט:(, סוף אדר"נ )א,ז([. 

 ץ לעצמי ]במדבר"ר )ח,י([. כל האר אתיורש ונענשים ואני )= אדם הראשון וחוה(  הם אוכלין 
 נחש אומנותיה דיליה  קטולא הוא ]זהר )א,רנג:([.  

 בראשית )ג,יד([.  נחש גרם לדורות לשוב לעפר ]פס"ז, 
 נחש דא יצה"ר דא מלאך המות  ]זהר )א,לח:([.  

 הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו ]מס' סופרים פ"טו[. 
 יו אדם ולד הוא ]ירו' נדה )ג,ב([.המה ופנ ב .כולוכולו אדם  ופניו בהמה אינו ולד..

 
 נפש עליונה ומלאכית -הנחש

  
 ברה את קין ]פדר"א פ"יג, ילק"ש בראשית פ"ס[. יבא עליה רוכב הנחש וע

 נחש, כל מעשיו שעשה וכל דבריו, לא דיבר ולא עשה אלא מדעת סמא"ל ]פדר"א פ"יג[. 
כל חית השדה' ]בראשית )ג,א([ והיה כלי לקבל הכח הנקשר בו  'ערום מב הכתו אבל הנחש היה גוף מוכן לפורענות, כמו שהעיד

ומצא  כמוהו  חבר  בארץ  ובקשו  חיילותיו,  עם  ירד  הרשע  שס"מ  ב"רקנאטי",  הובא  במדרש,  וכדאיתא  סמא"ל,  ]הוא 
הנסתר בו הנגלה וי  יג[ כנחש...)תורת חיים(, ובפס' ו' תרגם יונתן 'וחמת אתתא ית סמאל מלאך מותא...' ועי' ברד"ל פדר"א פ"

 אמת ]הנגלה הוא גוף הנחש והנסתר הוא כח סמא"ל הנקשר בו  )שם([. ]רבינו בחיי/בראשית )ג,יד( ד"ה על גחונך תלך[. 
השדה חית  מכל  ערום  היה  ]רבינו   -והנחש  פ"יג  בפדר"א  כדאיתא  עשה  סמא"ל  בעצת  כי  סמא"ל,  בגימטרי"א  תיבות  ראשי 
 . ([כח )אאפרים על התורה/בראשית עמ' 

 
 הסתת חוה ע"י הנחש 

 
 אלא הריני אומר לאשה שדעתה קלה  ]פדר"א פ"יג[. -נחש אמר אם אני אומר לאדם, יודע אני שאינו  שומע לי

 נחש על ידי שהסית לחוה לשתות יין נתקללה האדמה בעבורו ]במדבר רבה )י,י([. מה
נחש נטל את חוה ודחפה על   תי ]פדר"א י"ג[.ולא תמוו  געי בתיאף את    -הרי נגעתי באילן ולא מתי  נחש נגע באילן ואמר לאשה

 האילן ]מעשה תורה )א,ט(,  ב"ר )יט,ד([
דבר זה, כי הנחש היה אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודים.    שדרו של  ,( תניאבפ"ק דמס' ב"ק )ט"ז.

זקיפה שהי יתברך  ונטל השם  זקופה שהיה מלך שבחיות  לו  הולך בקומה  מין   ,חלהמתה  היה מסית האדם עד שהיה  כי  מפני 

( והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל,  ונם לברכה במסכת סנהדרין )כט.וכופר בעיקר לגמרי, כמו שאמרו זכר

ם  ולכך כאשר נתקלל הנחש, קללה שלו על גחונך תלך שיהיה בטל זקיפה שלו, ולכך מי שאינו כורע לפני השם יתברך נעשה ג

נחש שבטל זקיפתו בשביל זה. ודוקא שדרו שלו מפני כי זקיפת האדם היא בשדרו שלו ולכך שדרו שלו נעשה  רו שלו  שדכן  

נחש, שגם הנחש בשביל שהיה מסית האדם שלא יהיה נכנע אל השם יתברך ולא יכרע לפניו נתקלל בשביל זה על גחונך תלך 

 שילך שלא בזקיפה.

א כרע במודים, וזה כי האדם יש לו שייכות אל הנחש, שאם לא היה לאדם כאשר ל  חשהיה נ ויש לך לדעת כי ראוי האדם שי

שייכות אל הנחש לא התחבר הנחש אל האדם להיות מסית אותו ולא היה בא הנחש על חוה. וראיה לזה שיש לאדם שייכות אל  

ם בלבד הולך בקומה היה האדו  נתקללהנחש כי האדם היה מלך על התחתונים, וכן הנחש היה מלך בחיות בתחתונים קודם ש

 זקופה, וגם הנחש היה הולך בקומה זקופה קודם שנתקלל.  



 ה

 

  . עתה ארור מכל בהמה וחיה ,אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי הנחש יהא מלך על כל בהמה וחיהוכך אמרו במסכת סוטה )ט:( 

יכך ואיבה אשית, הרי שהיו דומין חוה ולפ ת אשא אהוא אמר אהרוג את האדם ו .על גחונך תלך ,אני אמרתי שילך בקומה זקופה 

 עד שהיה רוצה לישא חוה, וד"ז קודם קללה שהנחש יש לו דמיון וקירוב אל האדם והאדם אל הנחש.

וכאשר מת האדם שדרתו של אדם נעשה נחש, וכאשר היה האדם חי והוא נחשב מלך בעולם כאשר ידוע, ראוי לו הזקיפה, אבל 

ב עתה אל הנחש שבטל מלכותו גם כן, ולפיכך אחר שבע שנים שנתרחק ממדריגה שלו הוא קרוו לכותוכאשר מת האדם ובטל מ

ודוקא שדרו של אדם לפי שהשדרה בפרט יש לו קירוב אל הנחש, כי  ואז שדרו שלו נעשה נחש.  שהיה מלך כאשר היה חי 

היה האדם דומה לנחש,   בדבר זהו  השדרההדמיון שיש לאדם אל הנחש העיקר הוא השדרה, כי אין דבר שהוא בזקיפה כמו  

שאין נברא שהלך בזקיפה רק אדם ונחש מפני שהיו שניהם מלכים, ולפיכך כאשר מת אדם ואין ראוי לו עוד הזקיפה נעשה  

שדרה שלו נחש. וזה כאשר לא כרע במודים, כי ההבדל אשר בין שניהם הוא, כי האדם אף על גב שהוא בקומה זקופה והוא 

רך עליו לאלוה וכורע לפני מלכו ומבטל מלכותו מפניו, ולפיכך דוקא דלא כרע במודים שאז השם יתבת  קבל אדומה למלך מ

דומה לנחש שהיה מלך, אבל אם כרע אין כאן דמיון שהרי ביטל מלכותו וזקיפתו אל השם יתברך, וכרע לפניו כעבד לפני אדונו 

חוט השדרה מן האדם אשר הוא זקיפתו של אדם   אמר כי  כךולפי  ולא היה לו שום מלכות שיתבטל אחר מותו עד שיהיה נחש,

נעשה נחש מצד ההיקש הזה. ויש לך עוד להבין בעמקי החכמה, כי חוט השדרה הוא בין שני צדי האדם לכך החוט הזה בפנים 

כי ץ  א בחו של אדם מאחר שהוא קו ההולך בשוה תוך הצדדין באמצע אשר האמצע נחשב בפנים ומן הפנים מתחייב הנחש שהו

פשר זה בלא זה עד שחוט השדרה שהוא בפנים קרוב אל הנחש, וכאשר מת האדם ונתבטל צורתו נעשה נחש מחוט השדרה אי א

כי הם מתקשרים זה בזה לגמרי, והדברים האלו ידועים לבעלי חכמה. וקאמר ה"מ דלא כרע במודים, אבל אם כרע במודים בזה  

 ן מודים, כי בזה שב העלול הוא האדם אל העלה: אר מעניתבמו שהשכרע במודים מוסר עצמו להשם יתברך כ

'כי לך תכרע כל ברך' זה יום המיתה שנאמר 'לפניו יכרעו כל יורדי עפר', 'תשבע כל לשון'   וזה אמרם בפרק המפלת ]נדה )ל:([

יתה כריעה יום המ   ראכך נקזה יום הלידה שנאמר 'נקי כפים אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה' עד כאן. ודבר זה כי ל

שהאדם בטל חיותו ושב אל העלה, שהכורע יש לו נפילה על ברכיו ומוסר עצמו אל אשר כורע אליו, וזהו ענין הכריעה במודים.  

וקיום בו יתברך,  יום הלידה, שהשבועה נקרא קימא וכשיולד האדם והוא מקויים בעולם יש לו שבועה  תשבע כל לשון הוא 

ן מקומו. מכל מקום תדע ותבין כי הכריעה במודים למסור נפשו אל השם יתברך ושב אל  אין כא  זה יום הוהשבועה הזאת והק

העלה במה שהוא עלתו ואז הוא נצול מן הגלגול הזה, כי אף כי יש חבור לאדם אל הנחש, יש חלוק והבדל ביניהם בעולם הזה, 

סר עצמו אל השם יתברך ובזה הוא נבדל שבזה מו ם  מודי  מצד שהאדם יש לו השבה אל העלה הוא השם יתברך, ובפרט בכריעת

 מן הנחש, ודברים אלו עמוקים בסתרי חכמה: 

א"ל שמואל לחייא בר רב בר אוריין תא ואומר לך מלתא מעלייתא דאמר אבוך הכי אמר אבוך כשהוא   ובפ"ק דברכות )יב.(

יאור זה כי הכריעה הוא מצד השם חויא. ב כ  זקיף  כורע בברוך כשהוא זוקף זוקף בשם רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כי זקיף

יתב' אשר לפניו יכרע הכל, ולפיכך ראוי שיהיה בפעם אחד כי הוא ית' אינו גשם אשר פעולתו הוא בזמן כאשר הדבר הוא מצד  

מן   הש"י, ולפיכך הכריעה שהוא לפני השם יתב' היה בפעם אחד כחיזרא. אבל הזקיפה שהוא זוקף אף כי הפעולה הזאת הוא

הוא זוקף כפופים, מכל מקום הויה זאת היא אל האדם הוא מקבל ההויה בזמן, ולא בפעם אחד כמו שנברא העולם יתב' ש  שםה

בזמן, שכל הויה צריך זמן, רק הכריעה שאין זה הויה לאדם, כי אדרבא שבזה האדם מבטל עצמו אל השי"ת  עד שאינו נמצא. 

שהוא הויה באדם, כי כל הויה היה בזמן, ותראה שכל הוית האדם   רק דבר חדפעם אולפיכך ראוי שתהיה הכריעה בלא זמן רק ב

ודבר זה מבואר    הוא בזמן ובטול שלו בלא זמן כלל, ודבר זה הוא מבואר.  ולכך אמר כי כרע כרע כחיזרא וכי זקיף זקיף כחויא,

 עמ' )קז:([.  נתיב העבודה פרק י', נתיבות עולם", "הוא וברור ]מהר"ל, 
 

 "י ביאה ת חוה עא  ש נשאהנח
 

 ([:[. ]מסכת שבת )לא“ממקור דמה„ – רש"ימאי נדה...שקלקלה בחדרי בטנה ]
 ג'( 'הנחש השיאני' לשון נישואין  כשנתן לה עצה לאכול מן העץ בא אליה דכתיב )בראשית„ – רש"יבשעה שבא נחש על חוה ] 

 ]שבת )קמו.([, ע"ז )כב:([.   “הטיל בה זוהמא
ברכות מס'  .[ ]“תהמיהביא  וזה  „  –  רש"ידבר שמביא יללה לאדם אלא יין ]ממנו גפן היה שאין לך  אילן שאכל אדם הראשון  

 סנהדרין )ע.([.  מס'  )מ.(,
ובנזיר הוסיף ביאור והיינו דקאמר לנחש 'כי עשית זאת' איזה מעשה עשה, אלא שבא על  על רש"י,   שבת )קמו.(מהרש"א, מס'  
 חוה וכו' עכ"ל. 

   .אוה לה ]ב"ר פ"יח[נתעסקו בדרך ארץ ונתהנחש ראה חוה ואדם ש
גימטריא 'אל הנחש' זהו   -. "זאת" בגימטריא "שבעלה" עם הכולל. 'ותתן גם לאשה'ילה"בע"  ריא'מה זאת עשית' ר"ת בגימט

וא)ו(כל' השיאני  'הנחש  נישואין.  לשון  בח  -'השיאני',  הטיל  )הוא(  שהנחש  וגימטריא  חוה.  בעל  הוא  שהנחש  וה  בגימטריא 
  .יג([ עמ' כז )ג,נו אפרים על התורה, פ' בראשית, כתיבה אשכנזית, א. ]רביזוהמ

 סוטה )ט:(, אדר"נ )א,ז([. מס' אהרוג את אדם ואשא את חוה ]
)=  -ואיבה אשית איבה  ביאה  במקום  יהיה  ביאה.  על  ודעתך  כמשז"ל  חוה,  ותישא  אדם  שימות  במקום שחשבת   ז"ל    פירשו 

 בראשית )ג,טו([.  ומת אנך ח"א, בחילוף אותיות( ]הגהרחיד"א, ח
 שון נישואין ]שם )יג([. והוא ל מאה זוה פירשו חז"ל  דהטיל ב -הנחש השיאני

של חוה( בפועל ובמחשבה, כי היא אמנם הרבות העונש שענש את חוה   על מרי קדם )=  אוזנן להעיר  ואשה כי תהיה זבה דם,  
 מצורע )טו,יט([. נך' ]ספורנו, 'הרבה ארבה את עצבו  על פעולתה ומחשבתה שנכלל באומרו

האדם ואשתו ערותם....וכאשר אכל האדם עץ הדעת ידע את אשתו וזאת   כן כסו  עלמשגל  עץ הדעת  והוא יוליד ה  -ונחמד העץ
הדעת עץ  ובעבור  למשגל,  כנוי  הטוב  הידיעה  ידע  כאשר  הנער  גם  כן.  לתאו  נקרא  יחל  אז  ]א"ע, והרע  המשגל  בראשית   ות 

 )ג,ו([.
ישראל שעמדו על הר סיני  זוהמא.  ה  טיל בוהמין מפני שלא עמדו על הר סיני. שבשעה שבא נחש על חוה העכו"ם מז מפני מה  

 פסקה זוהמתן, עכו"ם, שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן ]מס' שבת )קמו.([.

להמית את האדם שימות    כי הנחש בא על חוה שרצה הנחש  ,דסוטה )ט.(שבשעה שבא נחש על חוה,  דבר זה בארנו בפרק קמא  

ויש סוטאדם  חוה. הכל כמו שפרשנו במסכת  היה   גדולים  ים ה דברא את  חוה, שודאי  נחש על  וזה שאמר כאן שבשעה שבא 



 ו

 

אשר הוא חבור שאינו ראוי, ובשביל כך הטיל הנחש זוהמא   ,הנחש מתחבר אל חוה והיה מטיל זוהמה ותועבה בחוה מביאה זאת

 בחוה. 

ל מפני שהיה  הדבר  הנחש מצדכלל  אל  כל  חוה חבור  עד שהגוים  חוה,  אל  הנחש  מן  הזוהמא  הם  זה בא  זוהמבעם  מצד  לי  א 

, אבל ישראל שעמדו על הר סיני פסק זוהמתן, מפני כי כנגד החבור שהיה לחוה אל הנחש היה חבור  )= בין הנחש וחוה(  החבור

 חש ]מהר"ל/"חדושי אגדות" )שם([.לישראל עם הש"י, ודבר זה ]פסק[ זוהמא של נחש שהיה מתחבר האדם אל הנ 

ודה אמר רב שברכו באמתו. אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף ]מס' סוטה  רב יהר  אמ   ?ויגדל הנער ויברכהו ה'. במה ברכו

 )ט:([.

 קדוש יהיה גדל פרע "...: דע כי עניין שמשון ומדריגתו שהיה נזיר מבטן אמו, והנזיר כתיב אצלו )במדבר ו'(  "שברכו באמתו"

וקדש " ר אלקיו על ראשו, ועוד כתיב  ב כי נזתי לכך כ, נמצא כי הראש הוא כלי ששם ההכנה לקבל קדושת הנזיר, ו"שער ראשו

כי נזר אלקיו "וגו', והוא כמו הכתר, והמלך שיש לו הכתר הוא נבדל מכל העם, לפיכך אצל הנזיר כתיב    "את ראשו ביום ההוא

כל ש  פנית,ת הגווותר מזה הנזיר שהוא פרוש מתאומשאר הדברים שאינם קדושים, וי, כי הקדוש הוא נבדל בקדושתו "על ראשו

, אדם הם בעלי גוף, וזה נבדל מן העולם פרוש מן היין שהוא תאוה לעינים ונחמד למראה, לכך כתיב כי נזר אלקיו על ראשו בני  

 כי הוא קדוש ונבדל מהכל, כמו המלך שהוא נבדל מכל.  רצונו לומר,

וא נבדל מן הגוף, שכאשר ה,  קדושההדבר בראש, מפני כי הראש שם כחות הבלתי גופניות שראוי להם ה תולה  מה ש  ,אמנם

הכחות הבלתי גופנית מקבלים קדושת אלקים וזהו קדושת הראש, ונאסר שער ראשו להשחית אותם, מפני שכל דבר קדוש אינו 

ביותר מכל אדם לקבל קדושה זאת, וזה היה כח שמשון   בעל הפסד ולכך אסור להשחית אותם. ושמשון היה מוכן למעלה זאת

כי הדב ומה שהיה בשמשון קדושה גוף, חלא  ר שהווגבורתו  אינו מתפעל  גוף,  בלתי  הדבר שהוא  אבל  והוא מתפעל,  ותש  ש 

 אלקית שהיה נזיר והיה מקבל כח אלקי, זהו כחו וגבורתו של שמשון:

אר  רעו כנחל שוטף, וביחוט השדרה, וזה שאמר כי היה אמתו כבני אדם וז  וידוע כי מן הראש ימשך הזרע אל אברי המשגל דרך

היה הזרע הנמשך מן הראש המקבל קדושה אלקית, שהיה שמשון נזיר אלקים מקבל ראשו הקדושה האלקית יותר    זה, כי  יןענ 

א הש"י, ומפני זה היה דומה מכל אדם, לכך היה זרעו כנחל שוטף, וביאר ענין זה, כי היה בא הזרע מן המקור אשר לא יכזב הו

שביל המקור הוא נחל שוטף, וכך היה לזרע הזה מקור חזק שממנו  חזק וב  ורלו מקלנחל שוטף, כי הנחל הוא שוטף כאשר יש  

שהיה בא הזרע מן המקור אשר לא  ,בדבר זה  כי היה מתברך מן השם יתברך  לומר,רצונו  ט הזרע. וזה שכתב ויברכהו ה',  יתפש

 וזה היה ברכתו. יכזב הוא הש"י,

כי דבר זה מורה    ,ולא קשיא כלל  ?תועלת בדבר זה    היה לו  לאזה ו  דברומה בא הכתוב לומר מה שהיה מתברך ב  ם תאמר,וא

הקדושה האלוקית שהיה מקבל ראשו של שמשון, שממנו בא הזרע שהיה כנחל שוטף כמו שנתבאר, ורז"ל פירשו הברכה שהיא 

 מו. ברך מהש"י כאשר ראוי לנזיר בעצהמקבל הקדושה האלקית, ובזה היה מת  לשמשון שהיה זרעו מושפע מן הראש

ש זה גלו לך דברים נפלאים בענין שמשון, שהיה משתוקק אל הפעל הזה הוא המשגל עם שהיה קדוש ביותר, ולא עוד  ירופבו

כי[ לא היה =ספק בדבר ]  אלא[ שהיה משתוקק לבא אל נכרית ולבעול בת אל נכר והוא הפך הקדושה ששייך לשמשון, ואין=  ]

דבר זה גרם לו טף פירוש שיש לו מקור שממנו בא, וו כנחל שוהיה זרעש  מפני  במקרה כלל, כי אין דברים כאלו במקרה, אבל

כי כן הוא בענין הבריאה, ומפני = משתוקק[ שיבא זרעו אל הזולת והיא האשה,  השתוקקות ביותר לאחרים וכמו שכל אדם ]

שהוא יותר רחוק   אל זולתה  ומתאוי היה משתוקק  בכח יותר והיה כנחל שוטף, היה יוצא חוץ לגדר עוד כ  שהיה זרעו עוד מופלג 

 ממנו והיא הנכרית.

ראוי שיובן על אמתתו כי בו נתגלה כמה דברים עמוקים ומופלאים, ובשביל שהיה   ה גלו לך חכמים בפי' זה, והוא פירושודבר ז

  )עיין עו כנחל שוטף בשביל קדושת ראשו כמו שנתבאר אמרו בסמוך לזה המאמר  שמשון מסוגל בעצמו לחטא הזה כמו שזר

 "חדושי אגדות" )שם([.  באר הגולה" באר ה'( ]מהר"ל, "

ישראל שעמדו על בהר סיני פסקה זוהמתן,   ?אי הכי ישראל נמי  אמר רבי יוחנן בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא.  

 לא פסקה זוהמתן ]מס' ע"ז )כב:([. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני

ית אותה, החבור הזה  כי כאשר נתחבר הנחש אל חוה להס  ,דסוטה )ט:(  מאבפרק ק  נוה באר...: דבר זבשעה שבא נחש על חוה

כי הנחש והאדם היו מיוחדים, כי האדם הוא מלך על כל הבהמות וחיות השדה, כדכתיב בקרא, והנחש היה   היה ביאה ממש,

ובזה היו משתתפים וכדכתיב )מ  ערום מכל חית והיה לאדם החכמה ולנחש הערמה  י ערמה, מה שכנתאני חכ  '(שלי חהשדה, 

. ולפיכך האדם והנחש "אני חכמה שכנתי ערמה"כיון שנכנס באדם תורה נכנס בו ערמה שנאמר    ,(ואמרו במסכת סוטה )כא:

מבלעדי נושא. וכאשר הנחש היה מסית    כי אי אפשר    מה יש להם נושא הוא החומר,היו משתתפים, ושניהם הן החכמה הן הער

לה מצד החסרון הנחש, יותר ממה שהיה ראוי לה האדם שבו התמימות, ולפיכך באותה שעה    יה ראויה  סרון,חוה והיתה בעלת ח 

 בא עליה הנחש. וזה שאמר כאן בשעה שבא נחש על חוה, כי כאשר חטאה נתחבר ונתדבק עמה הנחש:

נ ( אמרו שבקש הנחש שימות אדם וישא את חוה, וכל זה כי חוה שהיא הא:דסוטה )ט  ובפרק קמא ונושא אל  ב חומר  חששה, 

אדם שיש בו החכמה, כך נחשב חוה נושא וחומר אל הנחש בעל ערמה כמו שאמרנו, וזה מצד החסרון שהוא החטא שהיה בה. 

 ודברים אלו סתרי חכמה ואין להאריך בזה. 

מן    ולקמס  היה[ ]= שגדרה    כי כאשר התחברה אל הנחש, היתה יוצאת חוץ מגדרה שנבראה  ,כו'  "הטיל בה זוהמא"ומה שאמר  

הזוהמא. וישראל שעמדו על הר סיני ובחר הש"י בהם מכל האומות, עד שיש עליהם משפט האדם, שהרי אתם קרויים אדם, וכל 

רחוק שהם  ובחסרונם  בזוהמתם  נשארו  והאומות  בהם,  ובחר  הש"י  אל  שנתקרבו  מפני  מבואר יזה  וזה  באמת  האדם  מן  ם 

 "חידושי אגדות" )שם([.  ]מהר"ל, 
 

 ה נחש וחול בנם שקין 
 

עוד ירמוז הכתוב לצד שעיקר הבנים היא האשה...ואם תנשא יהיה כוונתה  „  –  ויקרא )יב, ב( ד"ה עוד,  "אור החיים" על התורה
ב  שמובא  ]כמו  גדול  שלה  כי  הבהמית  תאוותה  )פד.(מס'  למלאות  כאיש “משלנוגדול  שלהן  „  -ב"מ  כי  ד"ה  ברש"י  ועי"ש   ,



 ז

 
לאמר', וסמך לה תיבת אשה  פירוש 'לאמר', לשון מעלה ורוממות למי אשה כי תזריע אומרו 'ב  כוון  גבורתו[...ואולי כי לזה נת

'ובן זכר, בכל פרטי הבחינות אשר יגדל בהם הזכר על האשה, ואולי כי לזה נתכוון אומרו ]משלי )י,א([    -וילדה, ומה מעלתה
 .“כסיל תוגת אמו', כי לה נוגע החסרון מטעם הנזכר

 לבן למך( כחיה  ]רש"י בראשית  )ד,כג(,  תנחומא בראשית )יא([.ן קי= ו )ונדמה ל א.
 . נחש, היה דמותו כמין גמל, ]פדר"א יג[

 [.  עמ' )קלה:(אדם( ]אברבנאל, בראשית, פ"ה,   של מכאן אני למד שלא היה קין לא מזרעו ולא מדמותו )=
כי )לד:(  קין  וכתב  יצא  בחוה  הר  וריה בכשה  -  שהרג הבל  מזוהמת הנחש שהטיל  ספירים"/רבי שלמה אשון  אדם  ]"מעולפת 

 .אות יד[אלגזי, הוצ' לוין אפשטיין, ירושלים, תשט"ו ]קבוץ מקורות מהזהר )יח:(, יום יט, 
 אליהו זכור לטוב[.  פי-, מדרש רות, עלה זוהמא יצא קין ]בראשית )מד:(מאות .שכשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא

עיברה את הבל שנאמר 'וידע האדם את חוה אשתו' מהו "ידע", שהיתה מעוברת    אחר כךו  ת קיןבא אליה רוכב הנחש ועיברה א
עלו   משת  אומר  ישמעאל  רבי  ה'.  את  איש  קניתי  ואמרה  והביטה  העליונים  מן  אלא  התחתונים  מן  היתה  שלא  דמות  וראתה 

ונתייחסו כל דורות הרשעים, המורדים והפ  ונתייחסו כל ומקין עלו  אומרים אין אנו צריכין מרדם והב  ושעים דורות הצדיקים 
 לטיפת גשמים ]פדר"א פ"כא[.

 בא עליה רוכב הנחש ועיברה את קין ואח"כ בעלה אדם ועיברה את הבל ]ילק"ש, בראשית פ"ד[.-וכן
 [. , סוף פרק י"חה לה ]ב"רהנחש ראה  אדם ואשתו שנתעסקו בדרך ארץ  ונתאו ב.

 (. שםהבל )קין נתן עיניו בתאומה יתירה שנולדה עם 
קין. ואם תאמר אחר שמזוהמת -הקדמוני, צפע  כי משרש נחש יצא צפע. נחש זה נחשמה נחש ממית אף קין המית שנאמר    ג.

ולא היה כדאי   המת נחש במעי חוהיש לומר שהיתה זו  ?  ", והלא אינו אלא נחשוהאדם ידע את חוה"הנחש יצא קין, היאך כתוב  
ותו אדם על אשתו ונתעוררה הזוהמא של נחש באותו זרע ונעשה גוף לא  עד שבא  ף,בו גולהוציא קין לעולם, כיוון שלא היה  
 מפי אליהו הנביא זכור לטוב[.   ,מדרש רותרוח של זוהמא  ]בראשית )מד:(, 

אח גדול  שבא  נה לכל הביאות שאח"כ ולכן אח קטן צריך לכבד  אין אשה מתעברת מביאה ראשונה כי הוא ראשית אונו  והכ
 דרוש ה'[. ריאת שמע, ונות, קכוספר המכוחו ]

 פתיחה י'[. קין ראש להורגים ]אסתר רבה, 
 נחש אומנותיה קטולא הוא ]זהר )א,רנז:([.   

 ריקנות( ]ב"ר )ב,ג([.= "ובהו" זה קין שביקש להחזיר את העולם לבוהו ) ד. 
 ב'[. עמד וקלקל את כל העולם ]"תנא דבי אליהו זוטא" י ונ נחש הקדמ

 שון הרע על בוראו לפיכך נצטרע ]תנחומא מצורע ב', תנחומא  שאמר ל עלמוני נחש הקדה. 
 בובער ז'[. 

 . [86 עמ' ,  בית המדרש ו'225שלשה לקו בצרעת: קין, איוב ועוזיהו ]אוצר המדרשים עמ' 
 ([. קין היתה מתוקן לגלות ]ב"ר )ל,ח  ו.

 [.רש"יץ מזדעזעת מתחתיו ]בראשית )ד,טז(, קין, כל מקום שהלך האר
 מתוקן לפורענות ]ב"ר )ל,ח([. היה ש נח

 .ני אי אתה סובל ]רו"ר )ח,א([וקין שנתנדה לפני הקב"ה אמר: רבש"ע, כל העולם אתה סובל ולעו
 . מערכת פ' אות כ'[  קין ] הגאון הרב חיד"א, מדבר קדמות, -פרעה שרש נחש ז.
שובים.. ואע"פ שכבר הגיד הכתוב עד ותיו החלדדו תושת( לב  כי הוא )=  ,המצרי שהרג משה רבינו הוא משורש חוה וקין  ח.

היו תולדותיו של אדם, כי אם תולדות חוה  מרוכב הנחש הוא סמא"ל   ובפירושו לספר שמות  ]עתה תולדות רבות לקין, לא 
  יים"( "תורת ח -כי משה גלגול הבל והמצרי גלגול קין=  ראוי היה משה )„  -  י)ב,יב( על הפסוק ויפן כה וכה, כתב רבינו בחי 

בראשית לעשות המעשה הזה להרוג את המצרי, כי כוחו של המצרי הוא כוחו של קין, שהוא מצד הטומאה. ועל זה   ששת ימימ
והם:   [וחו )=של קין( והבן זה.חולין )יג.([ 'שחיטת נכרי נבילה ומטמאה במשא', כי הטומאה מצד כמס'  ז"ל ]בותינו  אמרו ר

בשמות חתומים  ומהם  ולמך,  עירד  ה,  "אל"  חנוך  אמר כשמות  קין  של  אלה  תולדות  ועל  ומתושאל,  מחויאל  והם:  מלאכים, 
'ויראו בני האלוהים את בנות האדם' ] )ו,ב([, כי היו בני האלהים לא בני א=  הכתוב:  רז"ל  להלן  זה דרשו  ועל  דם הראשון, 

רבה"  אדם"כד,ו([:  )  ]"בראשית  תולדות  ספר  תול"זה  הראשונים  ואין  אדם,  תולדות  אלו  א,  הדםדות  ומה   . [ אלוהות  =  ן 
שנשארו בצלם אלוקים, מה שאין כן מאנוש ואילך. ורבינו מפרש   היא  הכוונהשמפרש  יחותא, עיין שם ב"מתנות כהונה", הבנ 

דרכו שהכוונה פי  לעל  מ,  נולדו  לפי שכולם  חיצוניים  כוחות  אלוק  קיןבעלי  כח  היינו  בא מסמא"ל,  )-ין  "נפתולי נכר  ספר   =
מחוה מכח אל נכר...וזה   והות לפי שכולן נולדו מקין שנולדכי לכך קראן אל  ,יעזר טריווש(ב"ר אל  רץתלי הרבי נפאלהים",  

ה מהרה הוצ' ר"ר מרגליות[: אמר נחש הואיל ונשמתה מצד צפון )שמאל( אסיתנ   = אות קכט,שתמצא ב"ספר הבהיר" בסופו ]
([ ]רבינו בחיי  בראשית )ה,ב( ד"ה זה ספר  הגנוז"  ורו )"אומאי הסתה הוה בה, משום דבא עליה, והוליד ממנה כיוצא ב=  ]

 תולדות אדם[.
בדמותו כצלמו מיום    -ויולד  מן האשה ק"ל שנה.  בדמותו כצלמו, פרישתו  היה  ולא  קין לא הולידו אדם  כי  הכתוב הזה לעד, 

לין, וכמו שדרשו דין וליש  רוחיןהוצרך זמן כזה, עד שיוולדו ממנו וממנה הראויים להולדה. ואלו הן    שנברא, היה לסיבה, כי
]ב"ר )כד,ו([: כל אותן ק"ל שנה שפירש אדם מן האשה, רוחות נקבות היו מתחממות מן האדם ויולדות זכרים ורוחות זכרים 

]= השעה ביום הששי של   יד עד ת"ק שנה ])שם( ג([. חמישית היו מתחממין מן האשה ויולדין נקבות. שכן מצינו בנח שלא הול
 -תוס'עלו למטה שנים וירדו ארבעה ]  ,שמינית  .נזדווגה לו חווה  , שביעית  .קרא שמות  ,שישית  .ל רגליוד עעמ  לם[,בריאת העו

נ „ ותוסף ללדת ושני תיומות  נולד באותו פעם כדכתיב )בראשית ד(  ותיומתו, אבל הבל לא  וקין  וחוה  דדריש   , ולדו עמואדם 
 .“עלו למטה שנים וירדו ארבעה ,יתחמיש„-ר"ח. “"את אחיו הבל"מדכתיב )שם(   "בראשית רבה"ב

ידע', שהקדים   ידע את חוה' כתיב בתר שנטרד מגן עדן,  'והאדם  -לפי סדר הפרשה „  -מהרש"א 'והאדם  אבל דרשו מדכתיב 
כתב   ולא  לפועל  אדם'השם  שכתבוידע  כמו  בחומש   '  נצטווהעיתשית  ..[“רש"י  עשר  .סרח  ,...עשירית,  שתים     .נידון  ,אחד 

 ]סנהדרין )לח:([. “לווהלך נטרד  ,עשרה
שמיני ח' בשנוי,   ", ויקרא, פרשתתנחומאמדרש "ב וב " סי' צ  "ו ומדרש "שוחר טוב"מ" פרק  פסיקתא רבה"ט ו"כבויק"ר פרק  

.רביעית גבלו...בחמישית רקמו בששית כנס עפרו.....שלישית  נה עלה במחשבה...בשניה נמלך במלאכי השרתושם: 'שעה ראשו
 רק א', הובא  באופן אחר עיין שם. פב  ב"אבות דרבי נתן"ו '. נשמה ובשמינית הכניסו לגן עדן  בו  חפנ עית  העמידו  גולם ובשבי

ם כלל[   לא חשב ש' ]= ומה שקרה בשאר השעות,בראשונה צבר עפרו ובשניה גבלו,  איתא 'פקודי ג' ", שמות, פרשתתנחומא"ב
והבל ביום זה ומשמע דסבירא ליה כפשטיה    ידת קיןל  חשיב  שמיני. ובכל הנ"ל לאפרשת  תנחומא",  "שונה ממה שאמר ב והוא  

בשמינית נצטווה ובתשיעית   ,רק דהתם  ,א הוא כבגמרא"י", הוא אחר החטא וב"פרקי דרבי אליעזר", פרק  האדם ידע"דקרא, ד
 )שם([. "יפה עינים"הפך ממה שאמר בגמרא ]שהוא עלו למטה, 

 
 מהות הזוהמא 

 
היה סיבה להוליד הרשעים....כי בשת הוא אומר 'כי שת לי אלוהים זרע   חש בחוהנ   שהטילמספר ישן השמיענו שאותה זוהמא  

מו"נ   ן כן בהבל וקין והוא סוד ]מהרש"א, מס' שבת )קמו:( ד"ה עד יעוייןאחר תחת הבל' וכתיב 'ויולד בצלמו כדמותו' מה שאי
 ל([.  )ב,



 ח

 
 ברכות )ח:([.  מס'  ץ,]יעב"' אל תאמן בעבדכמו שנאמר '  משום שנשאר בו רושם מטבע השורש

ות ואם תקח עשו הוא הנחש העיקרי  טיפת אדה"ר שלקח הנחש  יראה שהיא  כי  ינח"ש מהות עשו,  נח"ש  יותר בקליפה  טמע 
 ויחי )ז([. ", חלק א', פרשת חומת אנך]הגאון הרב חיד"א, "

בה  היתה  כי    דינה  ושהזוהמא,  בנדתה  עליה  בא  שתרח  כרנבו(  )בת  אמתלאי  גלגול  שאכהיתה  דינה    ממנהב  ם  על  בביאתו 
 ונשארה נקיה ])שם( וישלח )ז([. 

דמעת שהטיל נחש     ,ל זלה"האכמו שפירש מורנו הרב חיים ויט  , ואפשר לומר עוד, דשאני  נשים שהם משכן הסטרא אחרא
כינה, בשסתכל  ואינן כדאיות לה  כן, הנשים נעשו משכן לסטרא אחראו מקור דמיה. אם  הזוהמא בנשים וזה  זוהמא בחוה נשארה

שלא היה   ,, ולענין זה אין חילוק. מה שאין כן הזכריםי נאמר דגם שזקנות היו משכן לסטרא אחראשורה בפני אלישע. ואולה
לומדי תו נמי האנשים  נימול בשר ערלתו...אי  הח'  וביום  כי אם בערלה  זוהמא  ומה שאבהם  מצוות,  כן הנשים  רה ומקיימי  ין 

 קול[.   , ערךד"כ ',ו עליהם ]הרב החיד"א, "דבש לפי", מע' קים הגינ ימ שמקי  תדירות וזכות התורה והמצוות
בנה הראשון )= חוה(  -  של בת שבע  ולכן מת  דוד",    גלגול  ]הרב החיד"א, "ראש  מזוהמת הנחש  היה  ד"ה  כי  סוף  עמ' שכה 

 ומעתה[.
 

 ן ונקראים על שם הנחש פסקה זוהמתהגויים לא 
 

 פ"ט[. קדושה", , שער הה"ת חכמדם נמשך מעור הנחש ]"ראשיבשר הא
 אמו מזרעת אודם שממנו  עור ובשר ודם ושערות ושחור שבעין ]נדה )לא.([.   

כמזוני דשאר בשלח, דמזוני דתלמיד חכם, אינו    , פרשתזהר" מה שאמר ב  פי-מך...והסירותי מחלה מקרבך...' על'וברך את לח
חלשי בגופייהו תמיד, מפני  ומזה הטעם דתלמידי חכמים  .ה""ברכ  , מאתר עילאי דאיקרישמה ולא לגוףאדם, כי הוא מזון לנ 

 מס' עירובין )סה.([.  ן אינו הולך לגוף ]"מהדורא בתרא", שהמזו
 ושדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודים ]ב"ק )טז.([. 

 [.10יט )עורו( אחת לשבע שנים ]פדר"א פ"יד, אוצהמ"ד מפש נחש 
 ה([. -מו כדמות חמת נחש ]תהלים )נח,ד..חמת לם.ם מרחזרו רשעי

ממעי „  -רש"יתרגום: אתעבידו  נוכראין רשיעיא מן מען...ארסא להון כגון ארסא דחויא היך חורמנא חרשא דמטמטם אודניה ]
ג את ארס יש להם להרו -ת למושו 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' )בראשית כה(. חמאמם הם נעשים זרים להקב"ה כדרך שעשה ע

 .[.“מות ארס נחשריות כדהב
 שבת )קמו.([. היה הסבה להוליד הרשעים ]מהרש"א, מס'  מספר ישן השמיענו שאותה זוהמא שהטיל הנחש בחוה

 מות[.  פרשת שית קודש ואתקיימא ברשו אחרא ]"זהר", מאן דשכיב בבת אל נכר דאעיל בר
 בראשית )ד,יז([.מעט בעולם ]רמב"ן, ין זכר לקנשאר  שנעמה אחות תובל קין אשתו של נח היתה...אם כן יש אומרים,

[ השרת  מלאכי  בה  וטעו  היתה  נח  של  אשתו  קין  תובל  אחות  רבה"נעמה  זוטרתא",  )כב,ד(,    "בראשית  בראשית "פסיקתא 
 . הוספה א'[" )בובער(, פרשת חוקת, תנחומא")ד,כב(, 
דברים לבני אדם ומדור נעמה עד היום הוא    מודיעיםו  אווירטעו בה מלאכי מעלה ויצאו ממנה רוחין ושדים והם תלויים בנעמה,  

והיא מתחממת מבני אדם בחלום ונדבקת בהם ויוצאת בלילה  ומוציאה ומתוך אותה התאווה מתעברת  מבני אדם    בים הגדול 
לוין '  , הוצהם גם כן רוחין ]"מעולפת ספירים", דף יט, רבי שלמה אלגזילהוליד מרוחות לעולם...נמצאים בלילה אצל הנשים  

 ירושלים תשט"ו[. שטיין, אפ
 עזא ועזאל טעו בה ]זהר )א,נה.([. ]= המלאכים[ נעמה אמא דשדין הוות, 

 שנבעלה מחוי שהוא בכלל כנענים...קשה לפרוש מן הערל ]ב"ר )פ,יא([.  דינה: רב נחמן אמר,
ץ כנען נשכו הנחש, ואיזה תו שבארוז רץ אחל הקיר ונשכו הנחש' ]עמוס )ה,יט([ וכשבא יעקב לביתו באוסמך ידו ע'ובא הבית  

 שכם בן חמור החוי ]פדר"א פ"לח, קוה"ר )י,ח([. ? נחש
גלגול אמתלאי )= כי היתה  הזוהמה  בה  בביאתו  דינה היתה  ושכם שאב ממנה   בנדתה  דינה   בת כרנבו( שתרח בא עליה  על 

 וישלח )ז([.הרחיד"א, "חומת אנך", ח"א, בראשית, פרשת ארה נקיה ]הגונש
תר בקליפה דינה( עשו הוא הנחש העיקרי ותטמע יו  שלקח הנחש ואם תקח )=   י יראה שהיא טיפת אדם הראשוןשו, כע  הותמ

 ויחי )ז([. רשתפ ומת אנך, ח"א, חנח"ש ינח"ש ]הגהרחיד"א,  
 פ' אות כ'[. רכתפרעה שרש נחש קין ]"מדבר קדמות", מע

=( הכא  איכאבב  אלא  רעה  מאי  יעל(  את  סיסרא  זושדדקא    ?  עילת  בה  על  י  נחש  שבא  בשעה  יוחנן  רבי  דאמר  המא 
מקום המזבח, שמשם    -הוא מבואר, כי האדם נברא בצלם אלוקים, נשמתו מעליונים, גם גופו ממקום טהור„  -מהרש"אחוה...]

ו שאכל  שעל כן נברא יחידי. וכשבא נחש על חוה, על ידי חטאהוא בעליונים,    חיד בתחתונים, כןמשתיתו של עולם, ושהוא י
ת, כמו שאמר הנחש 'אטעה את אדם שיאכל וימות ואשא את חוה' ובזה הטיל בה זוהמא, שיהא גם האדם ככל שאר מעץ הדע

ת בצלם אלוקים, כמו שאמר הנבראים, להיות דבק בו מצד הטומאה, עד שבאו ישראל להר סיני, שאז פסקה זוהמתן וחזרו להיו
 [.:(ת )קגיבמומס' 'אני אמרתי אלקים אתם'...וק"ל ]

שאין הולך הולד אחר הכותי[, ומאן דאמר מזהמין, היינו מאן דשדי ליה   -...אליבא דמאן דאמר אין מזהמין )"שיטה מקובצת"
שבת )קמו.([ 'בשעה שבא נחש מס'  רן ]בתר עכו"ם, כדפירש בקונטרס, דקרי ליה "מזהמין", משום דעכו"ם מזוהמין הם, כדאמ

 בכורות )מז.( תד"ה ולא תימא[.  מס' ם ]ו"ן העכעל חוה...', ולא פסקה זוהמא מ 
 גורי האריז"ל[.   פי-"ג עלחיד"א דף י ס"מ נתלבש בהמן ]"אהבת דוד", הגאון הרב , 

הרומז לחכמה, כמו  =  )  וז איתי גוי שלקח אשל הגויים(...אני ר  הגויים( בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן  )=  חביבה עליהן )=
 ע"ז )כב:([.מס' בחלום יצפה לחכמה'[ מן השוק רבעה חנקה וצלאה ] וז אה 'הרואשהובא במסכת ברכות )נז.( 

שהיה בכור אדם הראשון, וזה "בשגם", הוא משה. ולכן משה לכסות ערות  ש שהטיל בחוה יצא קין, שהרג הבל,כי מזוהמת הנח
לכסות עליהם   ]=משה[  ם רצהוגקין.  ו לאשה, שכתוב בו 'ובני קני חותן משה', ולמה נקרא "קני", שנפרד מאביו לקח בת יתר

מספרי, לפי שהם   אמחנולא תקבלם, שהם גזע רע ועליהם אמר לו הקב"ה  -להחזיר ערב רב לקבלם בתשובה. ואמר לו הקב"ה
 יד[. גזע עמלק...'תמחה את זכר עמלק' ]"מעולפת ספירים", שם, אות 

מצד עמלק טו"ט מן בלעם, ב"ק מן בלק ונשאר  ובלק הםם  , בלעעמלקים, גיבורים, רפאים, נפילים, ענקים  -ה' מיני ערב רב הם
 בל"ל כי שם בללה ])שם( )לג:([. 

 
 מישראל הזוהמה פסקה 

 
ראל שעמדו על הר סיני  מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני, שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא. יש

סיני   נתקדשו ונטהרו ונתרפאו מכל מום ואף עורים ופסחים    ו על הרמדכל שע..בסיני ו„  -רש"י ד"ה מזלייהופסקה זוהמתן ]
זוהמתן...ופליגא ]“שהיו בישראל כדתניא בספרי  סיני לא פסקה  הוא דאמרן לא  „  -רש"י.[ עובדי כוכבים שלא עמדו על הר 

ינו אברהם  א מאבותהמקה זו.[ דר' אבא בר כהנא, דאמר ר' אבא בר כהנא עד שלשה דורות לא פס“ניפסקה זוהמא עד הר סי
[ דופי  שום  היה בהם  י"ב שבטים, שלא  הוליד  יעקב  את עשו  הוליד  יצחק  ישמעאל,  את  )קמה:מס'  הוליד  מס'  קמו.(,    -שבת 

זומס'  יבמות )קג:(,   וחזרו להיות בצלם אלוקים כמו שנאמר סוטה )ס:([...עד שבאו ישראל להר סיני, שאז פסקה  'אני   המתן 
 יבמות )קג:([.  , מס' "א]מהרשאמרתי אלוקים אתם' 



 ט

 
 יבמות )סא.([. מס' אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם ]

=( ובלעו  המלאך  נעשה  רבינו    נחש  שמשה  ח"ו  יוסי  א"ר  הוא  המילה  שבשביל  ציפורה  הבינה  יריכיו.  ועד  מראשו  למשה( 
ר לי לך שוב מצרים, אלא מפני קב"ה אמה  ימים  נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא...אמול ואשהה שלשה

נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילה...רשב"ג   נוסח אחרמה  אותו המלאך( להרוג    -אומר לא למשה רבינו ביקש שטן )= 
 לב:([.  -נדרים )לא:מס' אלא לאותו תינוק ]

רב עשאוהו...ונראה שקודם   כי ערב  יבו והששאל משה לעגל מי עשא  ,ב[ אמרו"קמ  , ה'  קוןתייקוני הזהר",  ז"ל ]"ת  ורבותינו
[ ז"ל  כמאמרם  זוהמתן  פסקה  זרה  עבודה  הלוחותמס'  שעבדו  על  חרות  כתוב  משפט  להם  ה'  עשה  ולזה  )כב:([  חירות    -ע"ז 

זו למה, לצד[ כי כלום מית"תנחומא", פרשת כי תשא  ט"זממלאך המוות ] הפרדת הזוהמא אלו כבר פסקה זוהמתן, ולזה   ה 
זוהה  העגל,כשעשו את   ידי העגל רי   הזוהמא ממש על  חזרה  ומעתה צריכין למלאך המות, הגם שלא  בהם,  מת החטא דבקה 

ת  ך המוו, כי אין דין לזה להם עוד שיהיו בני חורין ממלא]= ללוחות[  לכמות שהיתה לפני קבלת התורה, אף על פי כן שברם
 שמות )לב,יט( ד"ה ויחר[. ומשעבוד  מלכויות ]אוה"ח עה"ת, 

 
 ורת גיגר ו

 
עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים  מאי א"ל אע"ג דאינהו 

ונטהרו...„  -  רש"ילא הוו מזלייהו הוו ] סיני נתקדשו  ישנו פה .“בסיני...וכל שעמדו על הר  'את אשר  [ דכתיב )דברים כט( 
 שבת )קמו.([. מס' נו פה' ]אשר אינ ת נו ואעמנו עומד היום לפני ה' אלהי

לגבי ישראל איכא למימר אע"ג דגופן לא הוו, נשמותיהן הצרורות בצרור החיים הוו אבל גרים לא שייך למימר הכי אלא דמזלן 
 הווה וק"ל ]מהרש"א )שם([.  

תנס לא  דאמרי  גיורתאואיכא  ]  -בו  ז"ל  כמו שאמרו  לפרוש  קשה  לערל  שהנבעלת  משום  לומר  )יש  ופ,ב"ר  אפילו יא([.  אם 
[ הזהירו  חבירךמס'  בישראלית  בקדירה שבישל  חברך...אל תבשל  בכוס ששתה  אל תשתה  )קיב.([  כל  פסחים  מטעם שאין   ,

ב"בריכה עליונה" בספר "מגדל עוז"[ ועוד   שבערל שבודאי אינו שווה, )עי' מה שכתב מהר"י מעמדין  האצבעות שוות, כל שכן
כתובות )סב.:([, ולפי זה אין האזהרה אלא מס'  ליה, ורוצה אשה בקב ותיפלות...]פריצא    להשכיח  שרגילה אצלו בימי נדתה,  

 שטעמה טעם ביאה(. או שמא במי שיודעת משכב זכר אפילו רק מספק, אבל קטנה שלא באה לידי מדה זו, לא שייך =  בנשואה )
שמובא ]"תלמוד ירושלמי", מס'  , וכמו  רשע השומטבבה האי טעמא. ואולי שייך לומר הטעם משום הזרע שנשאר בו רושם  

 סנהדרין )צד.([, גיורא עד עשרה דרי, לא תבזי ארמאה באפיה. מס'  הוריות )ג,ה([ אל תאמן בעבד ט"ו דורות, ואמרו ]
, ודכוותייהו, אלא שאין מביאים ראיה שנישאה לרבי עקיבא  סרופוסולשני הטעמים יקשה מרחב הזונה ורות ואשתו של טורנ 

, והושע נצטווה לקחת אשת זנונים, ובשלהי הוריות )יג.( אמרו מכל מקום הכל רצין שנשתמשו ברוח הקודשכמים  וחים  יאמנב
 ח:([. לישא גיורת...עיין מה שכתבנו שם בס"ד וב"מטפחת סופרים"/ח"ב ס"מה ]ר"י מעמדין על מס' ברכות  )

ק  ,לכסות ערות אביו  ,משה 'ובני  בו  יתרו לאשה, שכתוב  חולקח בת  וגם רצה משה',    תןני  מקין.  "קני", שנפרד  נקרא  ולמה 
 אמחנו לא תקבלם, שהם גזע רע ועליהם אמר לו הקב"ה    -  לכסות עליהם להחזיר ערב רב לקבלם בתשובה. ואמר לו הקב"ה

 ד[.  "מלק' ]"מעולפת ספירים", שם, אות ימספרי, לפי שהם גזע עמלק...'תמחה את זכר ע
ומכניס נפי  בילד  לפעמים המלאך טועה  יהודי בגוי והא הודי  ומכניס נשמה של  גוי והוא לבסוף ישתמד ולפעמים טועה  ש של 

 ד"ה מורי וחמי[., 19שו"ת בעלי התוס', נספח א' סעיף לבסוף יתגייר ]
 
 

 תכונות שנשארו בנחש כיום גם לאחר הקללה 
 

 פסחים )קיג.([.מס' מתקנא...בנחש קטן ]ן אדם בג' אי
 יומא )כג.([. מס'  סג.(,) שבת' מסנוקם ונוטר כנחש ]

 [.10 מס' בכורות )ח.(, ב"ר )כ,ז(, פס"ז, בראשית )ג,יד(, "אוצר המדרשים"נחש מעוברת לשבע שנים ]
 ([ ב"ק )טז.מס'  שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה  נחש והני מילי דלא כרע במודים ]

 נחש מועד לעולם )שם( 
יכוהו בגופו מוסיף סרה    וקשה להורגו, כי רק בראשו נהרג, ואםלגופו    שויס ראמכנ   ישותו הוא עצב תמיד. אחרי נשיכתובשל  

 רסח,ב([.  ו וגם בזנבו כוחו גדול ]זהר ח"ב ) יצרו ותאוות פי -ונושך על
 ב"מ )פד:([. מס' ] “אצל פיה הקיפה...וזנבה„ - . רש"י ד"ה דהדרא ליה“נחש„ -רש"י ד"ה עכנא

 שמות )ד,ג([.לחשים ]פס"ז, לקול מ מעלא ישכדי ש מה נחש זה משים זנבו לתוך אזנו
 סליק זנבא שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה ]זהר )ג,קיט:([ ,כד איהו כפיף רישא לעפרא ,חויא

 מה נחש מעוקם ]שמו"ר )ט,ב([.
 . )שם( )לה,ב([הגדל ביבשה כוחו גדול יותר מנחש המים ]

 ת )עז:([.בש  מס'] שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה דג, נחש וחזיר
 חברבורות( דביה צרעין אינון ]שמו"ר )ז,יז(, פס"ז ריש מצורע[. נחש סלעין )=

 )כב,יד([.  איל ומעשנין ומיד הנחש בורח ]מדרש תנחומא בית שיש בו נחשים, מביאין קרן
ו.  את ארס  כהא בתוב"ר )ד,א([ ואכלה והקי  -נחש להוט אחר השום=  ת ומצא קערה של שום ] מעשה בנחש שירד מן ההר לבי

אנשי הבית לב למעשיו ולא ייחסו למאכל זה סכנה   אה שלא שמוראה נחש שבבית ומילא אותה עפר ]ב"ר )נד,א([, וכיוון שר
 קתא דר"נ )שם([.  ]משלי טז,ז([ ]פסינחש( ישלים אתו'   "זרק גרמה לגווה", כי 'ברצות ה' דרכי איש גם אויביו )=

 ]מס' סופרים פ"טו[[. את מוחוץ ם רצוטוב שבנחשי -'הוא ישופך ראש' 
 ארסו מחלחל אף לאחר מיתה ]ב"ר )צח,יט([. -נחש נאסר בשבועה

 נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קדקודו ]שמו"ר )לא,ו([. 
 )נה,ד([.  ים, היה רץ אחרי הסוס והורגו ]מדרש תנחומאלו רגלנחש, אלמלא היו 

ואז שלט בהם    יד-בדמון כתק  בספר  מצאתי„ וחציו חמור,  חציו שור  וחמור,  היה שור  ישראל  כי העגל שעשו  דע  וזה לשונו 
חדיו', מבין  בשלח על הפסוק 'לא תחרוש בשור ובחמור י  שהם  כחות הדין...ואמרו בזהר  פרשת  נח"ש ר"ת נח"ש שור וחמור
חיד"א, רב  הגאון  . ]ה“של שור וחמור, גימטרי"א כלבמצעיות  א  ותיותחציפא מכלהו. פירוש, כי אסטרין דלהון נפיק כלב והוא  

 "אהבת דוד"  )לד.([.
ממאה ערלות פלשתים, שהערו בה מאה ערלות   "מערכות פלשתים"ויצא איש הבינים...בירושלמי בפרק החולץ )מס' יבמות(...

משנסרח הזרע אין האשה כאחת ו  דםבני אאשה מתעברת משני  אמר רבי מתניא ולא פליגין, עד שלא נסרחה הזרע ה  פלשתים.
ולא כפירוש רש"י שפירש "וחד   מתעברת משני בני אדם כאחת. משמע שכולן מאה היו אבותיו, שהרי מכולן נתעברה אמו. 

אגדה "וב  "ויקרא רבה"אנשים וכלב אחד וכן מפרש ב  ליה מאהשבאו ע  ,כלב  "נגאי"  -  ערוך""הנגאי", שאחד מהן אביו. ופירש  
ק אותה הלילה שפירשה ערפה מחמותה נתערבו בה גייס של מאה בני אדם, הדא דכתיב 'והוא מדבר  ' יצחר  אמר"  –"  דשמואל

שנאמר   רבי תנחומא אמר אף כלב אחד,   .כתיב, ממאה ערלות פלשתים  'ממערות'עמם והנה איש הבינים...מערכות פלשתים',  



 י

 
אמר ר' ברכיה בן רבי יצחק בשכר ארבעים פסיעות    'וםי  רבעיםויתיצב א'הכלב אנכי....', ותני התם    'ויאמר הפלשתי אל דוד

 סוטה )מב:( תד"ה מאה[. מס' שהלכה ערפה עם חמותה נתלה לבנה ארבעים יום ]
אח גדול  שבא כן אח קטן צריך לכבד  אין אשה מתעברת מביאה ראשונה כי הוא ראשית אונו והכנה לכל הביאות שאח"כ ול

  ה'[. ושדר , מכוחו ]ספר הכוונות, קריאת שמע
גם רמז באומרו 'כחי וראשית אוני', שנוצר מטיפה ראשונה שיצאה מיעקב )רש"י(, ומזה אתה למד כי לא בעל על הבתולים,  

כי גם בשעת מעשה    ,יפה, הא למדתשא"כ לא היתה מתעברת מביאה ראשונה, אלא הוציא בתולים באצבע, כדי שלא תפסד הט
 בראשית )מט,ג([.  קדושה ]אוה"ח עה"ת, ית דבר כליה לתלא הגביר התאווה הגופיית ומעשהו ה
חשוד על העברות...ראה שמא נגע בצנור, אלא הבא את הנערה האהלה והוצא   ]= אליעזר[    אמר אברהם ליצחק בנו, העבד הזה

יבואו      , שלאבעמפי הגבורה...וכך היו נוהגין להוציא את הבתולים באצ   הרי היא לךאם טהורה  בבתוליה ,    את בתוליה באצבע,
 פ"טו[. לידי ספק ]"פרקי דרבי אליעזר" 

כי  עינוגלגל   חוה,  את  להסית  יכל  ולכן  אדם  כשל  הנחש  ניסת  של  אדם  שבראיה  בראיה,  לה  )כד:(, מס'  ]  דומה  )כג.(,  נדה 
 שמו"ר )כט,ט([.  

 ב"ר )כו,יב( לדעת ר"א[.ת ]מדרש הגדול )שם( ועיין ובום טועיניו מאירות כאבני
סוטה )ט:(, פס"ז בראשית מס'  במה שאינו ראוי לו מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלוהו ממנו ]  ניויע  שנתן  נחש הקדמוני

 )ג,יד([.
 רמ"ח איברים יש באדם וכולם אינן הולכים וחוזרים אלא אחר העינים ]שהש"ר )א,טו([. 

 ([. חקת )כא,ו , פרשת , שאחד מביט בעוף פורח והעוף נשרף ]פס"זש במדברנחשים י
כך  מםתרומשכ ואחר  תחלה  ראשו  זוקף  הנחש[  )יא,מב(,   ]=  ]ויקרא  מעיו  על  נופל  אח"כ  ורק  בכפיפה  הלוכו  תחילת  גופו. 

 רש"י[.
 שבת )פה:([.מס' חוי שהיו טועמין בארץ כחויא ]

 ב([. )יט,י מס' יומא )עה.(, "במדבר רבה"תו מיושבת עליו עד שיאכל עפר ]נחש אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דע
" בובער )מ"ה(, "במדבר רבה"  תנחומא"חקת )יט(,  תנחומא" פרשת  "שבעולם נהפכין בפיו לעפר ]אפילו אוכל כל מעדנין  ש  נח

 מצורע ז'.[. יומא )עה.(, מדרש "תורת כהנים" פרשתמס' )יט,יב(, 
 בראשית )ג,יד([. , פרשת אכלו ]פס"זעפר, לפיכך עפר תהיה מנחש גרם לדורות לשוב ל

 ויגש )ח(, פס"ז תחילת פרשת מצורע[.החיות( ]תנחומא, פרשת כשאר = ) פא בעולם הבאינו מתרשאלחמו נחש עפר 
 יומא )עה.([. מס' נחש עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו ]

 [.9דרוש ראשון עמ' "ן", ופכו ]"דרשות הרלחומר והאדם לה משום שהנחש שואף -איבה
 ער עד יום מותו ]תנחומא )בובער(, בשלח )יז([.ו בו שימחולא צנשרו שערותיו מפחד הנחש 

 כתובות )עב.([.מס' יבמות )קיב.(, מס' אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת ]
 סוף פ"כא[. ,ם שהם בני נחש  ]פדר"אלעורבים, כשהם מולידין את בניהם רואין אותן לבנים ובורחים מפניהם וסבורי 

 [.נחש מלחש והורג  ]שמו"ר )ט,ב(
 [.35ה'  לי ירושלים מתרפאין בקולו ]"בית המדרש"בכסא של שלמה( והיו חו היה שורק )= בפיוש נח

 מצורע[. מס' כלה ג', פס"ז תחילת פרשתנחש הואיל והלשין אין לו תקנה ]
ז', מדרש תנחומנחש אין לו רפואה ]תנחומא, פרשת מצורע   (, ידת )ג,א )א,י(, פס"ז, פרשת בראשיב', תנחומא, הוצ' בובער 

 מצורע[.  תחילת פרשת  פס"ז
 בראשית )מט,יז([.תו קרוי חרמון והוא צפעוני ]רש"י, נחש שאין רפואה לנשיכ

 שמות )ד,ג([.ו כדי שלא ישמע קול מלחשים ]פס"ז, מה נחש זה משים זנבו לתוך אזנ 
 -  מלבי"ם.  “דניהטמטם אודמחרשא  חורמנא  „  -  תרגוםחרש יאטם אזנו ]תהלים )נח,ה([.    מת נחש, כמו פתןחמת למו כדמות ח

כשהוא מזקין נעשה חרש באזנו אחת ואוטם השנית בעפר שלא ישמע „  -  רש"י.  “נושך האדם שלא להנאתו רק מצד האיבה„
 .“הלחש שלא יזיק

 נים נגד פנים...אדם נחש ודג ]ב"ר )כ,ט([.הכל משמשין  פנים כנגד עורף חוץ...מג' שמשמשין פ
בניגוד   זוגתו  בלי  ומצוחילשאר  מהלך  ] ות  חוה לפי שאוהב חלב  בין הנשים שדיבר עם  "י  )צח,יט(,  ", תלמוד  יפה תוארב"ר 

 תרומות )ח,ד([.ירושלמי, מס' 
 כל כוחו אינו אלא בראשו ]ב"ר )צח,יט([.  - נחש זה מצוי בין הנשים

 
 נשארו אחר שנתקללו חוה ולנחש הקדמון ש התכונות המשותפות ל

 
 ניהם ]חולין )קכז.([. רוד מביע ם יצאנחש שהוא כרוך על הצב לימי

 משורש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף ]ישעיהו ]יד,כט[. 
אמרי לה משום   "הוי זהיר באשתך מחתנה ראשון"בפסחים )קיג.(    כדאמרינן„  -  רשב"ם דלא דרכא דחתנא למידר ביה חמוה ]

[  “אשון צריך ליזהר חמיו יותר...שמן הר  לאנים אממון ואיתא להא ואיתא להא מיהו הוא הדין לכל החתד ואמרי לה משום  חש
 ב"ב )צח:([.מס' ]

במטה   יש  דעות  ארבע  גרושה  שנשא  גרוש  מר  דאמר  בעלה  בחיי  גרושה  ניהו  מאי  חבירך  בה  שבישל  בקדירה  תבשל  לא 
ש א ישמל"  )במס' נדרים בדף כ' עמ' ב'(  ותניא  וזו לבה לבעלה הראשון  אשונהשתו רבשעת תשמיש זה לבו לא„  -  רשב"ם]

.[ ואיבעית אימא אפילו באלמנה לפי “ויהיו בניו קרובין לממזירין הנקראין בני גרושת הלב  "ו ויתן עיניו באשה אחרתאדם אשת
-רש"י.  “של ראשון תשנא אותואבר התשמיש ומתוך שאין תשמישו של זה נוח לה כ„  -  רשב"םשאין כל האצבעות שוות ]

 .[  ]פסחים )קיב.([.“ותזלזל בו„
 ,פשיטא  ואם תאמר,„  -תד"ה המפלתבאחת שהפילה דמות לילית ובא מעשה לפני חכמים ואמרו לה ולד הוא ]  ,ניבסימומעשה  

יצא מכלל תורת   דהתם יצא מתורת בהמה והוי אדם והוא לא  ,וי"ל  ?' מדהוי ולד לכולי עלמא  גופו תיש ופניו אדם'מי גרע מ
נחש...א“לילית דמות  המפלת  כנפיים.  לו   שיש  אלא  טמ.[  ] לידה..  אהמו  אדם  כשל  עינו  וגלגל  הואיל  טעם  נדה מס'  .מאיזה 
 )כד:([. 

כל כך לפיכך אין אשה נסתרת   סוס וחמור שהן מזוינין וצוהלים לרבעה אבל בקר אינו להוט אחר רביעת אשה ואין יצרו ניכר
 "ה בהמתו[. :(, רש"י ד כתובות )סאלו ]מס' 

 ללא[."ה דמיטד רש"י משחקת בכלבים דקים...לידי זימה  איכא ])שם(
 )סה.([. ות( אפילו חמור תובעת בשוק ]מס' כתובות כוס ארבעה )=

 עמ' שכה[., "ראש דוד", חיד"אגלגול חוה( כי היה מזוהמת הנחש ]הגאון הרב  -של בת שבע  ולכן מת בנה הראשון )= 
 [. )קיא.(ם פסחי  מס'צעין ואלו הן  הכלב והדקל והאשה...וי"א אף הנחש ]עין ואין מתמשלשה אין ממצ

 משפטים )כה,כד([.הוא מבצבץ ונופח עד קדקודו ]רש"י, פרשת נחש נושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש ופתאום 
שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בנות ציון...שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים וכ

 יומא )ט:([.מס' בכעוס ] )דעכנא(ס ר כארומתיזות עליהן ומכניסין בהן יצה"
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 קללות האשה 
 

 מסכת עירובין )ק:(
פרקי דרבי אליעזר 

 פ"יד

 ילקוט שמעוני פרשת "בראשית"  פרקי אדם הראשון

 א "רמז ל

 נוסחא ב'  נוסחא א' 

 דם נידה -ארבה א.

 ולים דם בת-הרבה ב.

 צער גידול בנים -עצבונך ג.

 זה צער העיבור -הרונך ד.

-םנילדי בבעצב ת ה.

 וכמשמע

-ואל אישך תשוקתך ו.

שהאשה משתוקקת על  

 בעלה שיוצא לדרך

שאשה  -והוא ימשול בך ז.

תובעת בלב והאיש  

תובע בפה. זו היא מידה  

טובה בנשים, כי  

דאמרינן דמרציא  

-ארצויי קמיה )רש"י

  ,,מראה לפניו עניני

 חיבה"( 

 

 רב דימי 

-עטופה כאבל )רש"י ח.

,,בושה לצאת וראשה 

 פרוע"(

-ל אדםדה מכנוומ ט.

 אסורה בב' בעלים 

חבושה בבית אסורין  י.

,,כל כבודה בת -)רש"י

 מלך פנימה"(

 

 במתניתא תנא

מגדלת שיער כלילית  ח.

 ,,שד"(-)רש"י

ויושבת ומשתנת מים   ט.

-כבהמה )רש"י

,,שכורעת כשהיא  

רידה משתנת ודרך פ

הני -לעשות כך"( ואידך

-שבח הוא לה )רש"י

,,יושבת ומשתנת  

  נה חסרהאיעות ובצני

כלום בדבר. ונעשית כר  

לבעלה אין לה טורח כל 

כך טורחו מרובה  

 משלה".(

 ענוי דם נידתה א.

 ודם בתוליה  ב.

 וענוי הריון הבטן  ג.

 ועינוי לידה ד.

 וענוי גדול בנים  ה.

שראשה מכסה  ו.

 כאבל 

גלחת  ואינה מ ז.

 ה אלא מזנותאות

ורצע את אזנה   ח.

כעבד עולם 

וכשפחה שהיא 

ת את משרת

 לה.בע

ואינה נאמנת   ט.

 בעדות

ואחר כל אלו  י.

 המות

 

 

דם נידה   א.

נזופה 

-מביתה

גרושה  

 מבעלה

שהיא יולדת   ב.

 לט' חדשים 

שהיא מינקת  ג.

 לכ"ד חדשים 

שבעלה   ד.

 שולט בה 

שבעלה  ה.

מתקנא לה  

שלא תדבר 

 לאיש

נת שמזק ו.

 רהמה

שהיא עומדת   ז.

מלידה  

והאיש מוליד  

 לעולם

שהיא  ח.

ית  יושבת בב

ה ינ וא

מת  מתפרס

)באדר"ן 

-נוסח ב'

 מתפרנסת(

יצאה לשוק  ט.

וראשה 

מכוסה כאבל  

לפיכך 

מקדימות  

במת )כך 

מנהגן 

שהמקוננות  

היו הולכות 

קודם 

האנשים 

 בהלוויות.( 

אם היתה  י.

כשירה בעלה 

 קוברה

 

 דם נידה  א.

 ים דם בתול ב.

 צער הריון ג.

 צער לידה  ד.

שעומדת  ה.

מלידתה דוה  

 וחולה

ס שתכנ  ו.

 הילכאב

שמושל בה   ז.

 האיש

שתהא   ח.

אסורה 

ונתפסת 

בירכתי  

 הבית 

שמזקנת  ט.

 מהרה

המוות, ואם   י.

היא אשת 

חיל בעלה 

 קוברה

 

 צער העיבור –עצבונך 

צער העידוי ]עיין ב"ר )ב,ו(  –הרונך 

נה )ספר במהרז"ו, שעדוי הוא מלשון עד

"הערוך" ערך  עד ז'(, היינו,  וסת הנדות, 

העידוי, צער  – נךעצבו וצריך להחליף: 

צער העיבור, וזה אינו נכון, כי   –הרונך 

כגון:)ג,טז(,  -בכל מקום בס' בראשית

תרגמו בת"א ויב"ע -)ד,א(, )ד,יז(, )טז,יא(

"עדוי", בהטיות  -ות"י את המלה הריון

 שונות. [  

 ליםזה צער הנפ –בעצב 

 זה צער הלידה. –תלדי 

 זה צער גידול בנים.  –בנים 

 

 הדם נד -הרבה  א.

 ודם בתולים  –ארבה  ב.

 זה צער גידול בנים –עצבונך  ג.

 זה צער העיבור –והרונך  ד.

 כמשמעו  –בעצב תלדי בנים  ה.

בשעה שיוצא  –אל אישך תשוקתך  ו.

 לדרך

שהאישה תובעת בלב   –והוא ימשול בך  ז.

 בפה והאיש תובע 

 

 רב דימי  

 עטופה  כאבל  ח.

 

 במתניתא תנא 

 ומנודה מכל אדם .  ט.

 בבית האסוריןושה חבו י.



 יב

 

   .„הרבה ארבה עצבונך“ – )ג,טז(
 

גמ' מס'  ב „אולי לפי שנשים מפני רכות לבן מתפעלות ומצטערות הרבה על כל צרה שלא   –  כתובות )ד:( כתב הרש"ש ד"ה 

 “.ך"...שר יעידון הכתובים והנסיון וזה אצלי כונת הכתוב "הרבה ארבה עצבונ תבוא יותר מהאנשים ולכן לבן נשבר כא

 
 . „ואל אישך תשוקתך“ –( )ג,טז

 

וא ימשול בך הכל ממנו ולא ממך“. „לתשמיש ואעפ"כ אין לך מצח לתובעו בפה אלא ה –רש"י פירש בד"ה ואל אישך תשוקתך 

בפירושו על במס' עירוב  נראה שרש"י מסתמך  והוא   , „והוא ימשול בך  –)ק:(    יןהפרק האחרון  מלמד שהאישה תובעת בלב 

„ואיננו נכון כי זה שבח באשה כמו שאמרו "וזו מדה יפה בנשים"      –הרמב"ן    טובה בנשים“ ועל כך כתב  הידוזו מתובע בפה  

 תי לשון תשוקה רק בחשק ותאווה“.ורבי אברהם אמר ואל אישך תשוקתך משמעתך...ולא מצא

מקש בעירובהנה האברבנאל  זו  מגמ'  אולם  ה  )ק:(,  תירצה    ק"לין  הגמרא  ל..ובעת.ד"כל אשה שתדהרי  שאפי' הווין  בנים  ה 

  –  „מראה לפניו עניני חיבה“ ובכלל זה דברי לאה– רש"י    -"הכוונה "דמרצייא ארצויי קמיהובדורו של משה לא היו כמותן"  

כגון "עלי תבוא" ולכן    ,בפירוש את עצם המעשהלתבוע    יינו, שגם בפה אפשר לתבוע, רק לא„אלי תבוא כי שכר שכרתיך“, ה

 ה תובעת בעלה כהסכמת כו"ע בגמ'. ה" גם לכך שהאשמדה טובו  את "זמשייך הרמב"ן 

רש"י, כי מרש"י משמע כדבריו "הכל ממנו ולא ממך" וזה אכן קשה ה"הכל", שהרי רש"י   פירושו של  הרמב"ן דוחה את  ,לכן

ל נאל כלרבהאב  יעל ידהגמ' מציינת את מעשה לאה, כך שלהקשות על הרמב"ן מדברי הגמ'  עצמו אומר "מראה עניני חיבה" ו

 אינו מובן ולתרץ את רש"י נראה, שכוונתו רק לפשוטו של מקרא. 
 

   עשר קללות שנתקלל האדם

פרקי דרבי אליעזר  

 פי"ד 

ילקוט 

שמעוני 

פרשת  

 בראשית 

פרק אדה"ר  

 נוסח א' 
 פרק אדה"ר נוסח ב'

הפשיטו כלי   א. קיצר כוחו  .א קצר כוחו א.

 חמדה 

 שיאכל פתו בעמל וצער א.

 שאוכל טוב ומוציא רע ב. מתפרנס בצער  ב. קיצר קומתו  .ב ת קרי בטמא ב.

אוכל טוב ומוציא   ג. טומאת זב  ג. קצר קומתו ג.

 רע

 שישלוט בו ריח זיעה רימה  ג.

 ותולעה    

 בטומאת תשמיש  ד.

 המיטה      

ם  לה ממקוהוא גו ד. טומאת קרי  ד.

 למקום

 כנים וזבובים ופרעושים בחייו  ד.

  תשמיש אתטומ .ה זורע חיטים  ה.

 המטה 

 שיהיו ימיו קצרים  ה. ריח זיעה  ה.

 למקום שיהיו בניו גולים ממקום ו. יש בו יצה"ר  ו. זורע חיטים  ו. וקוצר קוצים ו.

 מאכלו עשב הארץ ז.

 כבהמה    

 ימה שלטה בו ר ז. קוצים           וקוצר  ז.

 ותולעה    

 שיהא מסור לחיה רעה ז.

 ץ ארעשב המאכלו  ח. ולחמו בדאגה  ח.

 כבהמה     

נמסר למות   ח.

 שימיתהו  

 שיהא נידון ודינו מוכן לעתיד לבוא ח.

לחמו בדאגה מזונו  ט. ומזונו בזיע  ט.

 בזיע 

קצר ימים ושבע  ט.

 רוגז 

 באין עליו יסורין ט.

 המוות  י. בדין עתיד לעמוד  י. המוות  י. המוות  י.



 יג

 

בין המדרשים לבין אגדת יש סתירה  ה,  הש"ס  יש לציין, שכאשר  גאון.  הנכון  בספר וא מה שמובא בש"ס, כדברי רב האי 

,,...ונשאל רב האי, מאי הפרש בין אגדות הכתובות בתלמוד שאנו מצווים להסיר שבושם,   – , הובא47"האשכול" בח"ב עמ' 

אין   ודבתלמ  ב: כל הנקבע בתלמוד מחוור הוא ממה שלא נקבע בו...אבל מה שלא נקבעלאגדות הכתובות חוץ לתלמוד והשי

 “. ו צריכין לכל כך, אם נכון ויפה הוא דורשין ומלמדין אותו ואם לאו אין אנו משגיחין בואנ 

 

„הארץ כשתזרענה מיני זרעים תצמיח קוץ ודרדר קונדס   –)ג,יח( רש"י ד"ה קוץ ודרדר תצמיח לך  

 תיקון“ ]ביצה )לד([.  על ידינאכלים  ןועכביות וה

 

ברש"י ריש פ"ג דתענית דמשמע   אך עי'הנה כאן לכאורה מוכח שזו קללה תמידית,   נין זה.ע  ן" עלעי' בהערותינו על "ס' הזכרו

 שהוא רק בזמן שחוטאים שאז גוזרים תענית וכו' והוא מפרש זאת על דברי המשנה שם "צמחים ששנו". 

 
 נח   רשתפ
 

 .נח איש צדיק תמים היה בדורותיו“„  – )ו,ט(

 
נח    , ביניהם מגדולי המוסר, למה לדרוש לגנאי אםהקשו  רביםים לשבח.  יש דורשואי  לגנ פסוק זה  שיש דורשים  מביא,    רש"י  

זה הוא   א.  וק"ללא זכה להיות בדור כשר והיה בדור המבול סימן רע הוא לו.  יש מי שתירץ שעצם זה שנח    ?היה צדיק תמים  

 ?  יניתן לדורשו לגנא שט כיצדפך הדר לגולים והוא לא זכה להתגלגל בדור כשר. אך יש להבין עלך הקבלה שיש געל דר

כמו שאמר לנח הקב"ה "פרידה אחת יש לי ביניכם..." ובדור ההפלגה בו היה גם  מתושלח הצדיק גם היה בדור המבול,    הרי  ב.

 וכי יעלה על הדעת לדרוש ב' צדיקים אלו גם כן לגנאי.יים ו, אשר היה אז בן חמישים ושתנח היה גם אברהם אבינ 

י"ל מדהר,  לע"ד  גיסא  חי  הרמב"ם  ים  ידועד  כשנמצאים ה"שדברי  וממילא  טז(  מצוה  ה"חינוך"  )ודברי  בטבע"  מדיני  אדם 

זאת  נח אכן הושפע מהם אך לא בדורם. לעומת  בחברת רשעים מושפעים מהם. א"כ קשה כיצד נח לא הושפע מהם, אלא באמת

ור המבול( ותמים )בדור ההפלגה( אך רק דיק )בדציה  ח ההן נ   -  לומדים פשט בפסוק בצורה זו   , לגנאי  אלו שדורשים פסוק זה

והכ ומיעוט רבים שניים  ולדור ההפלגה, שרק אז כשהדור היה בשיא ההשחתה והשטן ובדורותיו,  ונה לב' דורות דור המבול 

, ינואת כולם, יכל נח לראות בבירור את הרשע וההשחתה אך לא מעבר לכך, הי  כבר לא נזקק לאמצעי טשטוש, כי הוא כבש

  אדם הוא חומרני ושטוף בגזל וזימה היה צדיק וראה עד היכן מגיעים הדברים כשנח  ל ומאה עשרים שנה לפני כן  מן המבוזב

 המבול, לא היה לנח משהו חיצוני מת דור המבול ונגמר רישומו של  יטה את עצמו לצד ההפוך והיה צדיק, אך כאשר  ההוא  ולכן  

ההפלגה( ודור  )כמבול  לחוש    גשמי  מיד   ו זתה  השחכדי  נפל  אמנם,    -  ולכן  חולין.  שנעשה  נח",  "דאיגי  "ויחל  שהוא  יהודי 

 עם רישום והוכחה גשמית חיצונית. טרוד לא להכשל ]מס' ע"ז )כב:([. הגוי מתפעל רק כשהוא במגע לכן הוא דואג ו במצוות" ו

ע מרומם, כשנפגשה עם אותו רגברק  כי  נשארה שפחה,    מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ובכל זאת היא  על הים  שפחה  ראתה  ,לכן

ברהם מיד  כיון שיצאה מבית א  ,כן הגרשפחה. כמו  כל כך הרבה ניסים גשמיים יכלה להתעלות ומיד אחר כך נפלה ונשארה  

לא היתה   האלר המבול שלא כפרו בהשגחה ומציאות  גה, אך בדובדור ההפל  דוקא    כן נח תמים היהחזרה לגלולי בית אביה. ל

א היה כישראל דדאיגי במצוות  ע הנגרם מכפירה, ממילא לא היה מי שיזהיר אותו והוא עצמו, לשיא הרש  של  גמהלנח את הדו

 היה“ ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים להכנס. מקטני אמונה „נח   –ולכן

נח   על  הדור  המרכזית של  מכך  היתהההשפעה  הנובעים  לא המעשים  אך  החומרניות  ומן  החומר  מן  רק   הרא  כי  ההתפעלות 

שלאלו הדורשים לגנאי, נח היה תמיד איפכא מסתברא. בדור    ,יוצא  העולם הושחת כתוצאה מהמעשים. אם כן  כיצד כל  בעיניו

ר לחוד היה פעם צדיק ופעם כל דושל רשע היה צדיק אך לא תמים ובדור של כפירה היה תמים אך לא צדיק ורק בדורותיו וב 

ות, של קיום תרי"ג מצוות ולכן ניתן לו ולזרעו רק ז' מצוות וזו כוונת ת ותמימוצדקשל  אישיות אחדותית    היה  לא  תמים אך הוא

וכן  מן העולם עד שנברא צדיק כמותו“  „שאין צדיק נפטר    –י' קידושין )עב:(  תמים היה בדורותיו". ע  צדיק"נח איש    -  הפסוק

 .ל נחשתו טיר, אף שהוא לא נולד עם פונראה כי הכוונה לאברהם מס' יומא )מו:(בבא וה
 

„...שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם. כגון חמי    –„ויסכרו מעינת תהום“ ]רש"י    –  )ח,ב(

 . טבריא וכיוצא בהם“.[
 

מעיינ ש  משמע,   ונפתחו  מבול  ישראל היה  גם בארץ  כי  ב"ב"ר"  לרש"י יש מקורות על כך,  ר' בירי  בניגוד לדברי  ות תהום, 

 . ו"פדר"א"
  

  תרגום אונקלוס ]   “ררטהשביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אדש  בח  תיבהותנח ה„  –  (דח,)

קרדו„  – יב"ע  “טורי  תרגום  ת„  –.  חד    בותאיונחת  טוורא  שום  דקדרון.  טוורי  קרתא   ותמןארמיניא    –על  מתבניא 

   [“ ניא בארעא מדינחאדארמ
 



 יד

 

נקרא  ה אררט  ושם אחד מהרי    קדרון""ית  ממחליף ר' בד' ומכנה את אררט באר , יב"ע  "קרדו"תירגם שאררט נקראת    וסקלנ או

המזרח  ארמיניא בארץ  ארמניא  העיר  נבנתה  כמו  וששם  אררט  מכונה  ד(  )לג,  רבה"  "בראשית  במדרש  אונקלוס .  בתרגום 

יב"ע תירגם  "אעין דקרדום" ואילו    םתירג  גופר". אונקלוס  עציבת  בבראשית )ו, יד( נאמר הציווי לנח "עשה לך ת  יא"."קרדוני

דאעין      אמר רבי נתן : תיבותא„  –( תירגם  ו"בראשית רבה" )לה, א  "ינוןקדרד  יןאעתירגם "  רגום ירושלמיוהת  ןרוניד"קיסין ק

ב  . “דקרדינון שמעוני"גם  )ילקוט  אסתר  מגילת  על  ב"  המקום  מופיע  תתרנו(  רמז  בהמשך  ה'  במ  דוניא""קרשם  פרק  '  סוכן 

קשות   חיטים  שהם  קורדניתא",  "חיטי  מובא  )ז.(  )נד  דבריכפסחים  חולין  במס'  וכן  שם  "דינרא   (:רש"י  המטבע  מופיע 

 ים". כוט בשם "הרי קורדגם יוסף בן מתתיהו מביא את ברוסוס הכשדי המכנה את הרי ארר .קורדינאה"

: ב"ר  , הבבליבתלמוד    סיכום  שמעבמדרש  בילקוט  ביב"  ,לוסונקובא  וני,  ואילו  הר'  ולאחריו  הראשון  הוא  ובהק'  תרגום  ע 

אלוךפלה  הז  יירושלמ תרגומים  טע  .  או  דפוס  טעות  בהם  נפלה  שלכן  ונראה  מאוחר  מאד  בכתבוהתגלו  נראה -ת  ולכן  היד 

 . שהגירסה הנכונה היא "קרדו"

הגדלים   גופר"  "עצי  הם  אררט  מה  אבר  :בהרי  אבןרבי  פירש  -הם  עץ „  –עזרא  ואין  ה  קל  שם  המים  פני  על  לו  וא  ריע 

   מפרשים ה" כמושג הבא לשלול שמדובר באוניה או ספינה עם תורן וה"התיב מושג את המפרש, וכן פירש האברבנאל   “במקרא

וראשו חד, כדי שלא תתהפך מהמים ולא מהרוח...עצי גופר ולדעתי, „  –  ה היתה בנויה כמשולשבומשוטים והוא מפרש שהתי

שקע וגם להיות הגפרית לא תוקראים פינ"ו, כי הנה צוה בהם כדי שבקלות תצוף התיבה על פני המים  הנ ם  ילשהם העצים הק

עם זה ארוכים מאד...והשעור הוא שלש מאות אורך וחמשים   וחזקי הקיום והיפירש שעצי גופר הם העצים  והרלב"גיוצא מהם 

שצוהו עוד שלא תהיה התיבה למעלה ישרת השטח,    תובהכ  ברוחב ושלושים בגובה, כי בזה השעור לא יתכן שתתהפך...וספר

שית אמה ברוחב במדרגת  דים הד', עד שלא יהיה למעלה משטח הישר, כי אם אמה אחת באורך ושהצד לאבל תהיה משופעת מכ

ף שעם התיבה א-האברבנאל למעשה מפרש, שעל   .“עד התיבה מהגשמים יזובו וירדו מיד למטהמחודד, כדי שהמים היורדים  

 יסים. למה שפחות נ  תזקקשמקום הקב"ה מצוה לנח לבנות את התיבה בצורה כזו, -בים, מכליסים רו נ נעש

הרי קרדו ושיב"ע כתב   נקרא  לעיל שחז"ל מכנים את המקום שבזמנם  ראינו  עד ימינו :  ההמדויק של תיבת נח וקיומ  המיקומ

נבנתה העיר אר-שאחד מהרי ומניהמשנה של הרים אלו נקרא ארמיניא וששם   שאררט הוא במזרח. באיזה מרחק במזרח ?א 

כי קרדו היא בקצה המזרח, רחוק מן הישוב, כי תרגום "ותנח „  –אגדות, כתב  -בחידושי(  א.צבתרא )-רש"א על מס' בבאהמה

המזרח  התיבה בקצה  שוכנים  והם  קרדו"  "טורי  על  הוא  אררט"  הרי  מסב“על  אינו  בקצה . המהרש"א  הם  הרים  כמה  עד  יר 

, אך מאידך הוא מקשה, שידו  ים"השמ  להם מן "ההרים הגבוהים אשר תחת כהרי אררט  ( כי  ז, יטמציין כאן )  ב"ןהרמ המזרח.  

תייחס  ההקרוב לבבל. הנצי"ב מוולוז'ין  ולימפוס גבוה מהרי אררט הרבה מאד וארץ אררט היא בשפל הכדור  שההר היוני, א

הנראה כפי  כי  וכתב,  יט(  )ז,  כאן  דבר"  ב"העמק  אלא המבול  ני  לפ  לדבריו  בעולם,  ביותר  הגבוהים  ההרים  אררט  הרי  היו 

 . והים יותר מאררטב נוצרו הרים ג חוזק המבול נעקרו כמויות עצומות של אדמה סלעית ממקום למקום וכך ים ו משמחמת שטף ה

י"א( פרק  הארץ  חוג  ט',  מאמר  א',  )חלק  הברית  "ספר  בספרו  הורביץ  אליהו  פנחס  קבערבי  הראשו,  שהמקום  ב,  ו ן 

אסיא הוא חלק השלישי מח' חלקי ,,  –מניה   ת אר נ ני האדם היה ביבשת אסיה, למרגלות הרי אררט השוכנים במדיתיישבו בה

ש נחה  נח  שתיבת  המבול,  אחר  תחלה  נתיישב  זה  חלק  תהעולם.  דעת  שלפי  אררט,  הרי  על  ום  אונקלוס  ודעת רגום  יהונתן 

ורבי אברהם )= אבן עזרא(  ,, – (וכן כתב הרמב"ן )בראשית )יט, ב “הניאהמחקרים הם הרי קרדו והם בחלק הזה במדינת ארמ

טו ארץ אררט" ונח "והמה נמל  ([מ"ב )יט, לז]הרי אררט במזרח ויפה אמר, כי הם במזרח קרובים לאשור, שנאמר    יכרש  יפ

 . “הוא ותולדותיוברדתו מן ההר נתיישב בארצות ההם 

ותנח ,,  –  ]"סדר הדורות", חלק ימות עולם, האלף השני, אלף תרנ"ו[  תב , כרבי יחיאל הלפרין, מבית מדרשו של הגר"א

בזמנינו   תריאקרט, הנקרא ארמיניא ועד היום יש רושם שמה ובימים הקדמונים היו מתרפאים מהם כמו העל הרי אר  תיבהה

, שהכוונה להרי םבריהסו יש    .“בארץ קוט ושם ארבעה הרים גבוהים שנים כנגד שנים וביניהם עמדה התיבה והמה הרי אררט

-עלח לימת וואן, אך לעומתם יש הסוברים שהכוונה להר המכונה  זרמ   םוים לארמניה מדרינהר-המפרידים בין ארם  דיסטאןרכו

 , השוכן צפונית יותר להרי כורדיסטאן, הוא הנקרא בימינו הרי אררט.  (Macisידי הארמנים הר מסיס )

ידי בנו אברהם, הוא נחבש בכלא, שלש שנים -שבירת הצלמים של תרח עלת  קבו, שבעבתרא )צא.( אומרת-הגמרא במס' בבא

בכותא וזאת העיר איננה בארץ מצינו בתלמוד, כי אברהם נחבש  ,,  –א ושבע שנים בקרדו וכתב הרמב"ן בסוף פרשת נח  ותכב

חרן ובין אשור רחוקה   ביןלה  פי תלמידים רבים שהיו יושבי הארץ ההיא, כי כותא עיר גדו-...ועוד חקרנו וידענו עלםהכשדי

ובין נהר פרת גבול    נהריים-, בעבור היותה בין ארםהיא נכללת  בעבר הנהר  אבל  ממדינת בבל ובינה  ובין חרן כמו ששה ימים,

אשוריש-ארץ קדמת  ההולך  חדקל  ובין  כתב שמצא   .“ראל  מטודלה  בנימין  רבי  הנוסע  אררט.  ארץ  כיום  נחשבת  כורדיסטאן 

 . קהילות של יהודיםאה ממ בכורדיסטאן יותר

ה, רמז תתרנ ב"ילקוט שמע )פרק  גבוה חמשים אמה,,  –  (ווני" הובא המדרש  ומבקש קורה של "ויעשו עץ  חוזר  היה המן   ,"

ונטל נסר אחד מתיבותא של נח    אה, אלא קורה שהיתה בביתו, לפי שהיה בנו פרשנדתא הגמון בקרדוניאחמשים אמה ולא מצ

ה  כתיב "זכר עשן כש...שעשה הקב"ה זכדון בעולם, שידעו דורות העולם, שבא מבול לעולם, האמ משיםשהיה אורכו של נסר ח

נותרה אשת  לנפלאותיו "   )= עירית(  לוט". כמו כן מהאי טעמא, כאשר נהפכה סדום  )יט, כו([  נציב מלח, כנאמר ]בראשית 

 וע ד, אינו י כיום.  “בחו של בורא עולםבשים  מתנ היו הדורות  , שיותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח" ועד עכשיו היא עומדת

 ד. ועד לצורכי רווחים תיירותיים בלבמפנים, כביכול למיקום הנציב נ ה  םימיקומו של נציב זה והשלט

ק ]מ"ב )יט, לז(, ישעיה )לז, לח([ "ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמך ' סנהדרין )צו.(, דורשת הגמרא את הפסובמס

אשכח דפא מתיבותא דנח ריב( נחס )= ליאז,, –חדן בנו תחתיו" -חרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסרו בכוהושראצר בניו ה

ל דשיזביה  רבא  אלהא  היינו  מטופנאאמר,  להו  נח  מקרב  ומצלח  גברא  ההוא  אזיל  אי  אמר  בנוהי .  שמעו  קמך.  בנוהי  לתרין 

. לאחר שצבאו הושמד, כשניסה “אצר בניו הכהו בחרב"רוש מלךיו ואדרוקטלוהי, היינו דכתיב "ויהיה משתחוה בית נסרוך אלה

על נסר זה  מצא נסר מתיבת נח ואמר זלחום עימו. הוא  , הוא חשש מנקמתם של המלכים שיגרו את בניהם ליםלשלכבוש את ירו



 טו

 

נ לוהים הגדול שהציל אה האז  - רגוהו  וה   ריו. שמעו בניו את דב, אקריב לך הנסר את שני בני, אם אלך ואצליחמהמבולח  ת 

 ."תורת חיים"(, םשבה כדי להפכו לעבודה זרה ולעבדו )לארץ אררט אל התי  וברחו

ואמר הרב רבי פתחיה, כי  ,,  –, הובא  (25סיבוב הרב רבי פתחיה מרנשבורג", עמ'  )"בספר מסעו של רבי פתחיה מרנשבורג  

בעה הרים שנים כנגד שנים ונכנסה רו אממנ ולמעלה  הרי אררט מבבל מהלך חמשה ימים והרי אררט גבוהים והר אחד גבוה  

 . “את מהם ואין התיבה לשם כי נרקבהכלה לצי אלו ההרים  תיבה של נח בין אותםה
יצחק הלוי מחכמי צנעא טען  רב יוסף  ימן , שהתיבה ממוקמת באזור תליוסף(עדות    –מן  זמן בתי)הובא ב"קורות הי מאיר 

בה נח ושם ההר הפרטי שעליו נחה , שעליהםנחה התיבה שנכנס  ורהבת   במקום הנקרא "ארץ ברט", שהם הרי אררט הנקראים

 קרדו. –ן עד היום הזה לפי התרגום וישנו במציאות כשמו כ דו,קר –התיבה 

רבה של סלוניקי לפני שלוש מאות וחמישים שנים, מביא בספרו "מנחת שמואל", מדרש בו מסופר, על איש נוסף מבני דורו 

יים  תו היו ראופחשמלהגיע לעולם והחליט לחקות את נח ולבנות תיבה משלו, אף שרק נח ויד  עת  של נח, שהאמין לנח שמבול

נשטף עם מי המבול כמו ל נח, אך  ך אותו הזמן והקים העתק מדויק של תיבה כש. גם איש זה עמל כמו נח במשלהשאר בחיים

נח בלכ נח",  אך  "וישאר  הנאמר  את  ה"מנחת שמואל  ובכך מסביר  דורו  בני  נ כל  נח    יצלד  עם  הקב"ה  הניסים שעשה  בזכות 

 .חנ ותיבתו ולא מי שניסה לחקות את 

נוצרייםקיימ בעיקר  גויים,  שונים של  סיפורים  יוסף שלזינגר -ים  עקיבא  רבי  הגאון  כתב  נוסעים שכאלה  פרוטסטנטים, שעל 

כג(" ספרו   )חלק קמא,  עולם"  אלו, שבשנת  ברית  שנוסעים  העיתונים,  כך  על  הרעישו  א  יעוהג   תרמ"ד,  את להרי  וגילו  ררט 

של טייס רוסי וכן אמריקאי שראו   למה שכתוב בתורה. יש גם תאורים ש  ממקועה בשלג ושתאורה  מתאים  התיבה המלבנית ש

ניתן כלל לסמויבה מהאויר,  את הת חז"ל לגבי מידתך עליהםאך לא  פי הכלל שקבעו  דיבר שוא   –אמינותם    , על  פיהם  "כי 

גוי המסיח לפי תומו  "  לש"עדויות" אלו אינם נכנסים תחת הכלל  ה.(, מס' נדה )מה.([.  בתרא )מ-בבאס'  וימינם ימין שקר"]מ

של תורה" למרן רבי ישראל יעקב קניבסקי, שכתב שם שניתן לסמוך על עדות של יוסף בן מתתיהו   )ראה למשל ב"שיעורין

, אך לגבי "עדויות" של (מגוי המסיח לי תומו  רוער גבן במקדש, שלגביו אין שום אינטרס לשקר ושהוא לא יותגודל אלגבי  

מדותוב יסגויים אלו ישנם מספר   תומו,  רסם בכל משום שסיפור כזה מתפ  א. .  חל עליהםאינו  "  ע הכלל הזה של "מסיח לפי 

ות  נוצריות פרוטסטנטי  אקדמיה ומחוצה לה, קבוצותכיום ישנם ב  ב. .  הם זוכים לפרסום עולמין להם כבוד בכך שונותהעולם ו

אמינה מראש, אלא יש לקדש רק "טקסט"  ת  שבחנ אינה  פה  -בעלהנקראים "הבריאתנים", שמכיון שלפי נצרות זו כל מסורת  

ההמצאות של דת זו, ישנם בריאתנים הרוצים להוכיח בכל מחיר לפי ממצאים   או ממצא ארכיאולוגי חומרי, לכן לפי שני חומרי  

 ם גלא ניתן לסמוך עליהם,    לכן  גםו   פה שלנו-ממש את התורה על  םנם תואמיאי  , שגםאת נכונות סיפורי התנ"ךדוקא  חומריים  

ניתן לבצע עריכה לכל צם הם מסריטים את "הוכחותיהםא וכבר ישנם חרדים הנמשכים אחריהם בתקשורת ", כי כיום  ילום 

-עלששבכתב והתורה    םעת, כי לדפרוטסטנטים  מחזירי תשובה למיניהם ובכך הם מוכיחים על עצמם שגם הם נוצריםהחרדית ו

 אותם מינים נוצריים. ך לכך גם תמיכה של "ממצאי" ריצוכעדות על סיפורי התורה עבורם מספיקה" " פה אינה
ים בארץ אררט ושיש על קיומם של עמ גוריון כתב בספרו "יוסיפון" )פרק צ"ו, עמ' שצד, הוצ' הומינר, תשל"ח(-בן יוסף

, כי ם ידי ההרי-והם היו סגורים מסביב עלאלאן""ארץ אררט ושם הגוי ההוא    עםד מעם אח,,  –מלך השולט על כל ארץ אררט  

ה בברי סגר עליהם אלכסנדרוס מוקדון  ירא מלך הגדול  כי  ובמובאם,  חזק במבוא ההרים המקיפים את ארצם  ובבנין  חי ברזל 

 .“אלכסנדרוס מאד מגבורתם..ויצא מתרידאט מלך ארץ אררט
 

       .“סורך וחהיו הלו„והמים  –)ח,ה( 
 

וא, דגה באוקיינוס ה„...הנה מרבית ה   –בת)ז,כג( כמב"ן  רה.  ו "מנביעתם או מרתיחתם"הרמב"ן בד"ה והנראה, מסתפק אם כל

ירדושם   נכנסו מהםהדגים, שה  לוצונימבול, כמו שנאמר "ויהי הגשם על הארץ" ומשם    לא  זר  רי לא  ע...ולא בתיבה לחיות 

 בברית.  –הזכיר דגי הים“

ם היורדין מלמעלה "ל דהמיאזלי דס  ם„שלשיטת   –מביא את ה"ירושלמי" בפ' חלק וכתב  בפס' א, הערה א',  ה"  ימתמ  רהתוה"

מספר    יןמים היו רותחכראיה לכך שהי",  " שהביאו כ"ירושלמ א מייחס זאת גם ל"מדרש רבהוכן הותחין ולא מי התהום“  ו רוהי

זה הובא    שך"כ   -רסתא  איוב, בניגוד ל"בבלי" אשר הביא ראיה ממגילת ודבר  ידיחמת המלך"  נראה כי רש"י והרמב"ן.    על 

הרי יש  היו  הגבוהים ביותר,    ררטרי אן שהתכ, איך ילעילכאמור    מקשה בראשית רבה" והרמב"ןסובר כן בדעת ה"  הרמב"ן לא

 ים. היונ את הרי 

ר מהפרסאות )יותר    ([:חים )קיגזבס'  ים ]מ ארבע  היה  את הר התבור, אשר גובהו  הוגמאינו מביא כדא  והמדוע    צריך להבין,  

לומר,ורסט(.  האו יש  דיהבהוא  כי    אולי  כי הם באותו  א  היונים,  הרי  הרי ארוקא את  רוחב של  ה הקטנה אסיר באש  רט,קו 

 הם   ןלאחר מכ ו  ביותר  רי אררט הגבוהיםבזמן המבול היו המב"ן פשוט יותר, דץ הר, מדוע לא תירק"ל  סמוכים להם. אמנםו

היו ה  ביחס להר תבור, אשרלומר    ריךשצ  נימוחו, כשם גבוהם  בזמן  ת מכפיורבעים פרסאאהרבה פחות מ  וא    . המבול   שהיה 

 ארבעיםו שנאמר, של, אי מיאלא אם כן נאמר, דיש פרסה גם של שת  בא לעיל,פי שהוב"העמק דבר", כשכן כתב    שוב ראיתיו

 פרסאות של הר תבור, הוא רק על דרך הסוד.ה

 

 . פיה“טרף ב זית לה והנה ע„ –  )ח,יא(
 

מביא ומאמרם מ"פד  הרמב"ן  )פ"כג(,בד"ה  י אבש   ר"א"  ומעיינותראל לשרץ  נפתחו ארובות השמים  בירי  רב   גם ו  התהום   א  י 

, כי לא היה מבול בא"י, כיוון שהוא ים לר' ביריי הוא מסכן, כנה הביאה טרף מגן עדן. משמע מהרמב"ר, כי היואמ  "ר"ב"ב

הטרף   עלהאה את  ינה הביה קשה, שאם היוא נכנסו המים, היינו, לר' בירי הבגן עדן ל  כי   ים,מקשה כי נח לא ידע שקלו המ
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רי גן הרי שען, רמב"הטרף מגן עדן ולכן שואל הה את עלה שהיא הביאמר א אהו פה ולכןנשטל ראארץ ישמא"י, הרי בכל זאת, 

 יש להבין, למה הרמב"ן אינוהמים נפתחו השערים.  לו  אשר קכהוא מתרץ, כי רק     ?גורים, ומנין ידע נח כי קלו המיםם סעדן ה

 ש"י.  מתייחס לדברי ר

אינו ק זה  סוף פאמנם,  נ שה, דב"פדר"א"  וסתמו אתכפות ר„פושטין    –כי  ר  אמ"כב,  , מה עשה הקב"ה,  כל התהומות  גליהן 

עים אלו בגלל רששר  , אל מי תהומות רותחיםממילא מדובר, לא על מי גשמים רותחים, אלא עת“. אם כן,  מי תהומו  רתיחה

 יא.ם את חמי טבר כללוב הרתיח אלוקים את התהומות

הארצות ונכנסו לה“.  אם כן  צריך המים מכל  לו  גלגנת  ם", אלאזע   וםביגשמה    „..."לא  –, כי שם נאמר בפ"כג  קשה  נםמא

 ו בקנה אחד עם כל המקורות אשר הובאו לעיל.  ים דברים אלכיצד עול ברר,ל

 

 ף“.חור יץ „זרע ק –)ח,כב( 
 

שנוקב (  קז:ב)ן  ה שיתי)קו.( והנכון )קו:( ועי' בתוס' ד"  -  מדרש"וב"מסורת ה   )קג(ב"מ    -  מקור לדבריוטעות נדפס ברש"י כב

 ששים יום. יים שהם מים של כל חודשספר היבמ

 

 . “ו ומלאו את הארץבניו ויאמר אלהם פרו ורבאת נח ואת    ים-אלהרך  ויב„  –)ט,א( 
 

)יח: וכולו   -הובא(,  במס' עירובין  "כי אותך   –  כתיבדבפניו    שבחיובפניו. מקצת    לאש  „מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו 

צדיק   לו ה' שהוא  בזמן שאמרשגם  "איש צדיק תמים בדורותיו"“. היינו,    ו דכתיבא בפני, כולה של"הזהר  דולפני בראיתי צדיק  

  מפרשיםלפני דור ההפלגה וזו לכאורה סתירה ל  ובודאיול  המבזה היה לפני  ה תמים, אלא שאומרים מקצת שבחו.  הוא כבר הי

 שלא כפר.ור הפלגה ן דבזמים  גזל ותמלא ש ל,בון המבזמ תמים היה בדרותיו", צדיק אישנח "פסוק שכוונת ה

 

הראהו הקשת ואמר לו הרי  ,,–)רש"י זאת אות הברית ,, –  ((. )ט, יזג. )ט, י“נןי בעאת קשתי נתת„ – ( יג )ט,

 “(“רתישאמהאות 

 
היה צריך להראות לו אותה, כפי שהראה ת, הקב"ה לא  ישת ימי בראשמשהיה מדובר בקשת הידועה לנו והיא היתה כבר  אם  

רק להודיע שקשת זו . אלא  ותהשא נראית וכיצד לע ד היומשה רבינו התקשה כיצ, שלא היה לפני כן  ורהלמשה רבינו את המנ 

ועה דבוודאי, שקשת זו לא היתה לפני כן, או שמדובר בקשת הי, אלא  ברית  אותם כהידועה גם לא לא תיפסק ותמשיך להתקיי

נות  ה עווהן כדי ליצור עולם חדש, כגון, ליצור ארבע  , הן כדי ליצור את המבוללכולם, שכמו שהקב"ה שינה הרבה חוקי טבע

הקשת הידועה לכולם, או שקשת   וצרתיוי כן הם לא היו קיימים, כדברי האברבנאל, כך הוא שינה חוקי טבע כדי שלפנ השנה, ש

 . יצר קשת נוספת שלא היתה מקודם. בשאלה זו חלוקים המפרשים םקיזו אכן היתה מששת מי בראשית ואלו

מאז  , אך אין זאת אומרת שהיא החלה  שנבראו בין השמשותעות  היא אחת מהתופ , במסכת אבות )ח, ו( נאמר, שהקשת  אמנם

ארים כאן  ב. וכך אכן ממשות, אך תופעה זו הופיעה לראשונה באתונו של בלעםהש  ביןרא  תון גם נבאה-כבר לשמש, כשם שפי

הסבר    עוד  "ה מביאהקדוש מבאר ענין זה בהרחבה )תורה שבע"פ, פרשת נח(. השל  והשל"ה  בחיי  ב"ן וכעין זה גם רבינוהרמ

ל מקום, לא היה נראה הקשת כ, מכטבעובשם רבינו משה איסרליש ז"ל שמעתי שאמר, אף שהקשת הוא  ,,– ם הרמ"א  שם בש

אין לא היה יורד המטר  אלא כשירד המטר ביום כאשר החמה זורחת, ואילו היוזכ  אפשר לפי הטבע הקשת-אם היו זכאין, כי אי

ואז שח    חראבל לא  אבל,ביום אלא בלילה בשעה שבני אדם בביתם,   ירד המטר כיום  וירד המבול תיתכן הקשת כאשר  טאו 

, כשכולם בבתים  תי שבתולובלי  יות, יורדים להם הגשמים רק בלילי רביעםכן, כאשר ישראל זכאים אאמנ .  “תהיה לאות ברית

 . של אגרת מחלת ]מס' תענית )כג.([ מפחד המזיקין

, כך שבאופן  המבול התחדשה נתינת הקשת הישנה בתוך הענן דווקאחרי  , שאכתב  "מגן אבות עמ"ס אבות )ה,ו([ ]  "ץרשבה

 . ריתזה היא תהיה לאות ב

שקודם המבול  , אלא שהוא מבאר,  השמשות -ןגם כתב שמדובר על הקשת הטבעית ושהיא נבראה בי  רבי אברהם אבן עזרא

הטבעית   בצורתה  להיווצר  יכלה  לא  כלל  לאחר  אם    –היא  התחזק  השמש  שאור  לגרמשום  יכלה  השמש  אז  ורק  ום המבול 

, עד כדי “הגסים מאד, לחוזק הארץ ודשנותרץ שמנים ואהן  ים מהיו האדים העול,,  –  שאז  להיווצרות הקשת, או מטעם אחר

 כוליםכך עבים וגסים, שלא היו י -והעננים היו כל  השקות את כל פני האדמהת שעלה מן הארץ יכול היה לושאד אחד מעט הכמ

ו יכולין וציונצולכן לא היה חום השמש  ,,–וויר ולא בענן  יה יכול להיווצר מראה הקשת לא באעבור בהם ולא הניצוצי השמש ל

ולדקלשלוט   לחותםעליהם  קצת  ולהתיך  הענ   “דקם  עובי  מסוגלינ ומשום  וחוזקם  לעולם  ים  המבול  את  להביא  גם  היו   ,, –ם 

המעיט את האדים ודקדק העננים כל כך עד שניצוצי השמש וכאשר ריחם השם על הארץ אחרי התכת העננים הקודמים במבול,  

 .מהר"ל(עין זה במלבי"ם וב נן...)אברבנאל, וכבע אותומתוך כך תוכל הקשת להר “עברו בהםי

קשת אחת שנבראה בערב שבת בין השמשות, שהיא סימן לברכה וגילוי שכינה  מיני קשת :  ש שני  ידשו שחי  מפרשים רבים

יחזקאל ב והיא מראה הקשת בענן שנראתהוהיא הקשת שראה  ויש קשת ם ע, כשהחכמימעשה המרכבה  סקו במעשה מרכבה 

חייב, כאמרם "כלום נראה הקשת   םימן קללה והיא אות לצדיקי הדור שדוראות ברית לאחר המבול, שהיא סה לבראנוספת, שנ 

 .([:המהרש"א, מסכת חגיגה )יד]בימיך" 

יה שנבראה לאחר המבול  ם וצבעי הקשת השנימוסיף שאף הגוונים שלהם שוניגם מפרש שיש שני סוגי קשת ו ה"ספורנו" כאן

 שונה. הרא שת הם הפוכים מצבעי הק
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, על מהלך שונה המובא בזוהר הקדוש, שהקשת יש בה ב"כתב ב"יערות דבש" בדרוש י  הגאון הגדול רבי יהונתן אייבשיץ

שת ש עוד קשת נוספת שיש בה מראה תכלת והיא הקך י, אגוונים שונים והיא הקשת הנוצרת בדרך טבעית והיא סימן ברכה

מל משמעותה  התכלת  כי  הברית,  את  חסכל  שוןשמזכירה  נתחייבו  כי  המורה  כלי-יה,  דבש"  וחלילה  ה"יערות  מבאר  לכן,  ה. 

, האם היא הקשת הטבעית שיש בו ברכה או קשת של הזכרת ברית ואז אנו יש לנו להתעורר ריך לימוד והבחנה כדי להבחיןצש

 בתשובה. 

דיש תרי  ז"ל ב"יערות דבש",  תן  הונ ולפי דברי הגאון מורינו הרב י ,,–, כתב  י"ז(ה"בן איש חי" )ח"א, פרשת עקב, סימן  

בלי לברך  צריך  כן  אם  גווני קשת,  הנ   מיני  דבריו  אין  מיהו  יודע,  אתנו  דאין  ומלכות,  דשם  בדרך  כדאי זכרים האמורים  רש 

בלי שם  זה, מיהו הרוצה להתחסד לברך  ובפרט כי כל גדולי הפוסקים סתמו מלייהו בלעקור מנהג ישראל לברך בשם ומלכות  

 .“ותוו אין מזניחין אומלכות בלב שם רהרומלכות ויה

מחלק בדרך אחרת בין שני מופעי הקשת. הוא מפרש שיש קשת הנראית לזמן מה ושוב    ,הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"

פי כן אנו מברכים ברכת הקשת על שני -ואף על  את בענן לזמן רב, שהיא סימן ברכהנעלמת והיא סימן קללה ויש קשת הנמצ

ש הבא  אנוכן  האופנים,  הקשת  על  הברית"  "זוכר  בברכה  סימן  מזכירים  שהיא  קצר,  לזמן  לזכירתלקה  "ונאמן   לה  ברית 

כה בעולם, "וקיים במאמרו" אף ברכה, שנאמן ה' לקיים את דברו ולתת  בר, שאז היא סימן  בבריתו", על האופן שבאה לזמן רב

, אך היו צדיקים גמורים  שתה' את מאמרו אף בלא הק  ייםיק  ליצלן והקשת אינה נראית כלל,-רחמנאולם ראוי למבול  כאשר הע

 .(:]מס' כתובות )עז  ברית-תוהא  , כי אז אין צורך כלל להזכיר אתשב"י שבזמנם לא נראתה כלל הקשתוי ורלע בן  כרבי יהוש

 "ב[."זוהר", ח"א, עע קשת שתאיר בצבעים בהירים במיוחד ]ל המשיח תופילפני בואו ש

ראש]התוספות   )השנ-מסכת  גירי[כד.ה  ד"ה  בל  רוקח"וה"  (  ולא  ביום  רק  נראית  שהקשת  סוברים  בימות  יכאן  ולא  לה 

אך   מאמר  החמה,  )ח"א,  הברית"  י"ב(י'"ספר  פרק  מצ,  על  ,  גם  הירח"ביע  א,,–  "קשת  מרובה  בזמן  פשר ולפעמים 

 ,,–  מואל אבן תבון י שרב  בספר "אותות השמים" בעמ' מ"ה, כתבוכן    “ראה הקשת גם כן בלילה כשהירח שלם ומלא...שת

יד שכנגד העב, ופעמים יראה הקשת מניצוץ השמש ובלילה מניצוץ הירח  הא  לואמנם סיבת הוויתם היא...ניצוץ השמש החוזר א

פשר שיראה בלילה א-שאי  יהיה בלילה והסיבה אשר בגללה חשבו זה הוא,כבר חשבו ה"ראשונים" מן החכמים, שהקשת לא  ו

מישים שנה אלא חעם שקיעתה ולא נראה קשת בלילה בבליל מלא של הירח עם זריחתה או    ראה, ימפני חשכת הלילה. אמנם

 .“שני פעמים

ש"א(, )דף  רוכלים"  "קופת  ש  בספר  מעיד  שנראגם  "כמו  בלילה  הקשת  נראתה  לפ"ק,  ת"ל  ביום"בשנת  בספר וכן    ית 

ב'(  י"שביל נתיב  )סוף  הרל  אמונה"  תלמיד  אלדבי  מאיר  רבי  )שנתגאון  ל ק"  א"ש  כתב  לף הששי(אי  אפשר,,–,  , גם 

 . “ה מהנראית ביוםותו או בעת שקיעתו וזו הנראית יותר לבנ לשתראה בלילה כשהירח שלם ובלבד בעת ע

הנה בשל"ה פ' נח  ,,–  הת בלילדמן לו לראות את הקשלמי שנז  דין ברכהנשאל לגבי    מבערזאן )ח"ב סימן קכ"ד(,  ש"םרהמה

ירד הגשם  שת...כי לא יתראה הקשת אלא ביום כשהשמש נגד הענן ואם היינו זוכין   שהק  הביא בשם הרמ"א, לבאר ענין אות

פי רוב לא -כרחך צריך לומר, דודאי על-כיון שבש"ס לא חילקו בזה בעל"ש, אבל  בעתם בלילי שבתות, לא היה נראה הקשת ע

ן שמעתי שהרב הקדוש ר' לענ"ד וכ אה  נר  ה יש לברך...כןאבל אם לפעמים על צד מיעוט דמיעוטא יזדמן שיתרא,  יתראה בלילה

 .“ בירך על הקשת בלילה ל"הילת בעלז זצין קד-יהושע אב בית

דוד" "ויברך  ברכות  ספר  רכ"ט()הלכות  סימן  שמרי  ת"ו...ובש,,–   ,  נחום  ר'  הרה"ג  של  אבד"ק מהרש"ם  ז"ל  שכטר  הו 

הנמ בדארבאן,  כעת  הסאצא  רוז'ין  ריםפוצר  נרשם  דישיבת  עיה"ק,  "במוצדו  בצ  בירושלים  הלשון  ביום  בזה  בהעלותך  ש"ק 

תר  6,6,1923 סיון  )כ"ב  ואח"ג(פלמניינם  בלילה  נראה הקשת  על ,  אז  וברכנו  מאוד  האירה  והלבנה  צח  הרקיע  נעשה  כך  ר 

וגם כמה מעוררים ראו אור ליום ד' משפטים תרצ"ט, כל  ,,–שו"ת "שיח יצחק"  כתב בוכן    “ז"ל...    ש"םרהקשת כפסק המה

 .“שלהבת...ויש שראו גם כן בזמנים שונים קשת בלילהש בכא הרקיע מאיר

שבזימבבואה בימים מסוימים בשנה נוהרים לשם המונים לראות את במפלי ויקטוריה    מפלי מים :ית באהנר ירחית  קשת  

 היא ים  זרימת המש ליל ירח מלא וכן ביום קודם ובלילה שאחריו וכאשר כמות המים היא בכמות גדולה והקשת בלילה, כאשר י

 .יים לחלוטין מענניםמים יהיו נקטרים וכן בתנאי שהשמו לגובה של עשרות בוהה, אך לא מדי גבוהה, כך שרסיסי המים יגיעג

גם כשאין עננים, כתוצאה משבירת קרני השמש ברסיסי    ,כגון במפלי הניאגרה  קשת הנראית באופן קבוע במשך היוםלגבי  

  ה ת זו, משום שהברכה תוקנשאין לברך על קש  ה"רבבות אפרים" )ח"ו קנ(,ב  כת  המים העולים לגובה רב מעוצמת המפלים,

על  ין העננים הממטירים גשם מן השמים, כפי שנאמר "והיה בענני ענן  ל, שנראתה מבה לאחר המבורק על קשת בענן כפי שהי

משום שהברכה   והן  יד([  )ט,  ]בראשית  בענן"  ונראתה הקשת  לעיתהארץ  הנראית  על קשת  בק מזוים  תוקנה  ולא  ות ביעמנת 

קשת המשתקפת   שנראית ברקיע ולא  ת ל'(, שהברכה תוקנה על קשת ותב בשו"ת "נחלת פנחס" )ח"א אכומעוד סיבה, כפי ש

ולא על קשת בתמונה, או בקשת המשתקפת   כל רק על הקשת עצמה, שהאיסור הוא להסתהורה  מרן רבי חיים קניבסקי.  במפל

 (.אליעזר ת)קונטרס "עזר שגם אין ראוי לצלם את הקשת ו ([:חמד", מסכת נדה )כד יקשו"חרבי יצחק זילברשטיין, ]במים 

ר, כי נפסק שאין לספ ן רכ"ט(  "משנה ברורה" בסימד ובה"חיי אדם" )כלל ס"ג סעי'  פר לחבירו שיש קשת :האם יש לס 

בשו כדברי  היא  דיבה,  ומוציא  רעה  )ג רה  פסחים  ]מס'  עלי([:חז"ל  רעה,  בשורה  א, שהמבשר  דבה  מר  ו  "מוציא  הוא הכתוב 

יברך את ברכתה, על פי ן נהגו לומר לחבירו שיש קשת, כדי שכתב שכת ג'(, וונה" )מערכת ק', אבספר "ברית כהך , אל"יכס

, כדי שיתן ולכן ראוי לומר לחבירו  לחזור בתשובההאדם  -ז לבנית, כדי לרמו, שהקב"ה מראה את הקשודרהם"ב מה שכתב ה"א

 דים" בסימן תת"ז. ב"ספר חסיןכן משמע בה תשועל ליבו לחזור ב

  

  “מהדויחל נח איש הא„ – )ט,כ( 
 

סק לא הפעסק לשנח בהיותו בתיבה  ,  וי"ל  ?  מיד כשיצא מן התיבהצמו חולין", כדברי רש"י,  "עשה את ע  כיצד נח  יןיש להב

 . רהיצשלט בו יד מ  הומצוק ב הפסיק לעסר יצא מן התיבה ונה עליו, אך כאשהגיזו   ים ומצוהת גמילות חסד במצו



 יח 

 

 

 . „וירא חם אבי כנען את ערות אביו“ –( כבט,)

 

ם ואף אהרי ברית מילה ניתן רק לאברהם    -ק"ל  .“בבריתו  כנען וראה ערות אביו וקשר חוט  כנסנ„ו   – הובא,  ר"א" פ"כגפד"ב

 ית.אות הבר -הקשת -כי רק ברית אחת נכרתה איתו, יתבר היה זהא ל ד מהול, על כל פניםנול

 

 “ באהלי שם  ןיפת אלהים ליפת וישכ „ –)ט,כז(  “ה...ת השמלויפת אויקח שם „ – (כגט,)
 

פי מעשה זה    ו ועלצוה זצוה ואז יפת נטפל אליו במיה הראשון שיזם את המבמצוה, היינו, הוא ה  ם התאמץ יותר ש"י פירש ששר

למד משם  א יאז הו  רק  כי   שם,באהלי    כוןישא  הו  אם  תירתם למטרות האלוקיות רק  שבה הצטיין יפת,  ופי שהיהברכה,    תנה לוני

ליות, כפי שאכן קרה. יתכן שחם  ממנו הכשרון שלו ינותב למטרות שלי  ם הוא יפרדד לנהוג, אך אצויקח ממנו דוגמא אישית כי

בלא   להביט  הסלקאביו ושי  במ חשש  כמו  סבר  הוא  כי  ב,  דעתך  )כה:(, שמכיוכבר  מס'א  בןות  בש-ן שעל  "אשר  נאמר   ר נח 

מס' ברכות מדובר  ב כך, כי שם  אין לומר  ם ,  נ אמ  "ערוה" שיש ענין לא להביט לשם.ל   קרא כלו נ אינ זה  ", לכן  שרםב  יםמורח

 משוקץ מצד עצמו.  מעשה ו הואקדושה בנוכחות הערוה, אך להסתכל בערות אביברי מר דעל האיסור לו

אצל  תה  הי  היא כש  הגר   :תהתדרדרולו  אצ ה  חל  ולםא עוזב את מחיצתם של  גדולי עדם, שכאשר הוא  כלצל  אים ארו  אנו

–   במדבר"  )כא,יד(  ([, אך כאשר היא נפרדה ממנו "ותתעגרש"י )טז,י ראתה מלאכים ]  אברהם היא התרוממה לדרגה שהיא

 .י שם()רש" “חזרה לגילולי בית אביהו,,

ה  ,ישמעאל הוא  בבית  כאשר  ראבריה  והם  אבאה  של  הגדולה  החסד  מידת  את  מאברהם  הנסהכשל  יו  למד   לשם אורחים  ת 

 נפרד ממנו נשאר טבוע בו ובזרעו  אל עך כאשר ישמה, אנפי השכינ כיסו תחת  הוא הכנ   ,נתארח אצל אברהםי ששכל מ  ים,שמ

בצל  ם אם אויב יבוא  ג ים  עאלוע שהישמלשלילה, שהרי יד  ואף  חוליןמעשה  יתב תכונה זו ל מידת הכנסת האורחים, אך זרעו נ 

 ם הם עלולים לתקוע לו סכין בגב. שלההאוהל א מיצ הואד כאשר אך מי, דולד ג קורתם הם יארחוהו בכבו

יצחק כיבד את אביוד אב והוא  מצות כיבו  אביו הוא ספג לתוכו את  קיה אצל יצחכאשר הוא ה  ,ושע די  עד כ  ,שמע עד כמה 

ר אך כאש  צה,חפש  בנפם ובלב של  ילא את מבוקשומיד מ לא היסס לרגע ו  אהו  עקדר לו לההירות נפש, כי כאשר אביו אממס

יפז  בה לאפיקים שליליים עד כדי כך שאלתאב, אך נו  ה זו של כיבודדאומנם השתרשה בעשו ובזרעו מי  ,אביוק  צחד מינפר  שוע

 קב.  ח את יעשציווהו לרצו אביו כיבודח את יעקב דודו רק משום בנו היה מוכן לרצו

לא יהרוג את אביו,    צמוהוא ע  אב,וד  כיבם מצות  משוש  נןתיכשו  בי", הובא שם ב"בראשית רבה", שעימי אבל א  קרבו"י  על  

 יהרגהו.  של ישמעאל כך שנביות בנו לאך הוא יגרום 

  גתוראה בהש  גם הואכנפי השכינה ו  ו תחתהכניסמורו ורבו. אברהם אבינו    אברהם אבינו, הוא היהכל זמן שהיה יחד עם    ,לוט

)יט,א(, אך כאשר הם נפרדו,   ים" ור החי"א  בריכד   ,לסדום  ליוא  אום ב ר האברהם אבינו והכיר בהם כאשוהה מלאכים אצל  בהג

  –  "ויסע לוט מקדם" )יג,יא(, מיד  כאשר התקיים בו  בזכות עצמם ומיד  הם כוחות אלילייםבוכבר ראה    ר ירד ממדרגתו בהוא כ

 קוםיישב במלהתר  בחא שאל  ]ב"ר )מא,ז([ ולא עוד  “א באלהיוא באברם וללשי  אפ  , אמר איהסיע עצמו מקדמונו של עולם,,

הוא כבר  נתקיים בו מאחר ש גיע למערה,  האכים והוא  ר מילטוהו המלשבסדום שנהפכה לגפרית ומלח וכא  -  םעולושחת בי מהכ

 ף על פישהיא עשתה לו א  הע מיד  ל הבכירה אותו מבשרו ואף שבקומה שם  אכילילסוף מ  ,להוט אחר בולמוס של עריות,,  –היה  

 .[יט,לג("י )]רש “ותלשתי מכן לא נשמר ליל שנ 

שראל ה עליו משום הכיעור שבדבר, שהרי יתהתביעה הי  ורי ביאה, אלאסבתו, כמו שכבר פסק הרמב"ם בהל' איר במותנח  -בן

אלא שכבר כתב  ? ל תביעהלו כעלימדוע יש  נח לכתחלה  להנשא לבתו    בןותר להדבר מ  ל, אםנצטוו על כך. לכאורה יש לשאו

לוט    ה ולכן היה על לם ועומדים לתת להם את כל התורה כווייהיו תלות  אומה המתן תורשעד    ", ה'  עשיהמהר"א אשכנזי ב"מ

התורה, כי הוא היה כל  ם אתייוחות לכך לקמקיים את כל התורה כולה והיה לו כשהיה בבית אברהם וראה כיצד שהוא  ההתביע

במחיצתם, הוא מיד נופל    לשהות   תדל מש  ינוותיו ואברב ק  בוו דאינזאת לא ללמד ממעשיו. כלל זה, שמי שה ובכל  רתו  מתןין לפני  עדי

לם ידור אדם במקום רבו,  מי משמיה דעולא לעוואמר רבי חייא בר א,,   –רכות )ח.(בל כך במס'  רונו חז"ל ע הו  ממדרגתו, כבר

שלמה   נשא אל [ “(' גיתחתן שלמה את פרעה" )מלכים אשמעי כתיב "ות יתלמ דסמוך,, – רש"יבן גרא קיים ] ששמעיזמן  שכל

דור אצלו ואם לאו ו לקבל תוכחתו יבהוא לרפוף  אם כ,,  –  רש"י]הא דכייף ליה     -ר" לא קשיאידוא "לא  והתני  ת פרעהאת ב

ג(, שהביא את דברי  ח,ר)ת  הם""מגן אברוראה על כך עוד ב  “ייף ליהדלא כ[ הא  “יהי שוגג ואל יהי מזידטוב להתרחק ממנו ו

ס'  ן הש"ס" שם במוין דברי רש"י ונראה שלכך רמז "גלילב   הגמרא  ברין דבי  א הפרידא להוו  ש"יי רהגמרא, תוך שילוב דבר 

 ברכות.

כן מה היתה כלל    אם  עולם,את ה  מותו שהוא בראאם לוט כפר במציאות האלוקים ובקדאורה, עדיין  קשה לדברי המדרש, שכל

פילו מן הכופר שא  הגר"א  ברי לד  איהמכאן הרלא  א  ח,נ -יבנ   לא נצטווה עליו בז' מצוות  דבר כיעור שהוא  השעשיו  תביעה עלה

 לא למד מעשה מרכבה, כי כל העברות  נגלה, אלא גם יתבעו ממנו מדוע הואהלא למד את  א רק למה הוא  להגדול ביותר יתבעו  

 בתחלה.  עברה הגדולה יותר שעשהשם בשור רתהפחותות יו

להם אין מספיק יכולות וכי  סדום    שיי אנ מפנ   עליהם  ןגלה  ךירצ  היה, אם הוא ידע שהם מלאכים לשם מה הוא  להבין  יש  עוד

נשלחו,   להם רק את היכולות שלשם כך הם  סבר שכיון שהמלאכים התגשמו יש  לוטש,  וי"ל  ?וםם מול אנשי סדמלהסתדר בעצ

מעבר אדםתיהם  יכולולכך    אך  בני  כשאר  לא   הם  כשם  שין  הב  והוא  לשיטתו,  לשם  גם  הכוחות  את  להם    ית עשישניתנו 

 ם. תת את שליחומנוע מהם לעשולחלק משליחותם להתגונן ממי שינסה ות כם הכוחלהתנו ם ניכך ג ,םתיחושל
בעוד שם בן נח היה גם נביא ו  ריה  ביןויש להיא היחיד  הם לא היה כהן ושאברהם היה הנבה"אוה"ח" כתב שם עוד שבימי אבר

ואה עד סוף הדורות ל נבנח קיבן  שם בוד שר, בעחא  שהוימלת  זא  פעמים, אך הוא לא ניבא נבואה  ל נבואה מספרבקי  רהםשאב



 יט

 

וגם כאשר הוא הקדים את אברל  -כמו כן, שם בן נח היה "כהן לא  .ל פי המדרשכמובא ברש"י ע  וניבאה לרבקה, הם עליון" 

   ?ןנשאר כה ה מבניו אך הוא עדייןהכהונ יטלה לאלוקים נ 

  

 . „שפה אחת ודברים אחדים“ –יא,א( )
 

ריך צת, לא היה  ת פשוטה ומובנ ח, דכיוון שהכל היה שפה אוי"לחת.  פה אהפך ש  ודפיר  יינודים החא  ריםבדד,  ק"ללכאורה  

 ומים ובמפרשים. להכביר בהסברים, אך עיין בתרג

 
 . ...“נשרפה לשרפהה לבנים ונלבנ  ו הבה„ויאמרו איש אל רעה –  )יא,ג(

 

 .עתה בה עד ךרצו היהא  י להיתה ידועה תמיד ולא מימשו אותה כשל בנין ו ז מהכח

 

 אש“.[. במים ולא ב  א„ושזהו הבנין התקיף שלא ימס ל – ]א"ע  נלבנה“„
 

 ...בלל“.בבל„ –...“ ובפס' ט'  ונבלה„... –ז'  ובפס'  “נבנה לנו„ –)יא,ד( הובא  - ב

 וס : אונקל'פס' ט  “.שנהוןא תמן לי„נערבב  –  תירגם    יב"ע.  ן לישנהון“ל תמבלב„ונ   –תם“על „ונבלה שם שפ  ירגםס תקלונ וא

 .„ערבב“ –יב"ע ה' לישן כל ארעא“.  בלבל מן י ת„אר –

לאודבשלמ  ,ק"ל ליב"ע  ישת  נקלוסא  אלא  ניחא,  "ונבלבל"  ערבוב  רגם  הרי  קשה,  "נערבב"  כמה שתרגם  כבר  כשיש  הוא 

ומעלשונו את  הרבבים  והרי  להם  ותן,  )כח,כ(  אחת,שפה    רקיתה  בירמיה  עיין  כל     –אך  שם   עיב"  םגרית  ,“ב הער„ואת 

ר כדב  נראהו בר שאחר עירובו עם זולתד“ משמעותו ובכלל „בלל ךערבוב. ואולי כוונתו לערבוב סמילשון ו הייינ  תא",וומכ"סי

 בהם.ינים בערבוב נראה עדיין את שני המד ואחר משניהם.  אח

הןנראה, שמדרשות חלוק כמו פדר"א פ"כד שגם כתובישתוס  לקונ א  . ות  נבלבל הוא  „  רגם  ובלנבשם  נראיל“  ירש דפה  ב"ע 

רישום   א משנה ותלמוד. וכן ישהבלול ממקר  יתלמוד בבל  םשל  ע  ?  בבל  למה נקרא שמה  –  המובאת בסנהדרין )כד(א  כבריית

זו בפי גם  עוד ל יך  רצ.  כחה השפה מהדור הראשון השת   ,י מות' אחר' ה"ראשונים", שלפי הא"ע פלמחלוקת  ונראה  עיין בכך 

 ן "בנ". כין ונ ע ה ם מזהשכל המילים "בל" ה
 

 . תם משם על פני כל הארץ“ה' א   פץוי„ – )יא,ח(
 

ם,  דבע"ז )י.( מובא על הרומיי  ק"לאומות.  הת לשבעים  שבעים שפו  נותיהפלגה נ זמן דור  ז באובא, שכד הר"א פ"ובפד  עביב"

ם שאדו  ,גר"אי הבר כד  וי"ל  .אחרת והרי גם הם משבעים אומותנלקח מאומה  נם  ושלשש"י  רש רופי  ם כתב ולא לשוןין להשא

 .  "הרשבון שבעים האומות כמובא ב"זלח מחוץ עאל הםמויש

ן גם  כ   אםגה  הפלזמן דור  ב עדיין    לא היו  ל וקטורה  מואב, ישמעאי גם עמון,  הרולא לשון, הקשה שם,    תבין להם כהתד"ה שא

    ? אחרתלשונם היא מאומה 

והשאר שייכים    , כדברי הגר"אאומותהשבעים  חשבון  ל וץ  מח  א  הו  מעאלש יות, הרי  מניין לומר שהם בכלל שבעים אומ  . א  ל"ק

 ?אומות ה םלאחת משבעי

 מית. כי הם מדברים אר  לא נכרתההיא עדיין  כרת, אךם תימה שנאמר על בבל שלשונ מהיא התוס'  הראיה של .ב

נכרתה ההרי   כן  ן כגו  ובשת,שמ  מיתאר  דברים, על אף שיש אזורים שעדיין משם ערבית  בריםומד   לבבב   הארמיתלשון    יום 

  ? ןמי וחרורבא

שלקחו     ,וישמעאל  הרותחתם הם בני קטו  הוצפו  חלקם  ת שועים המשפחבשעל    ה"בת ר יראשב"מ  כמו כן, מה שמביא התוס'  ג.

 . זכרים שםעמון ומואב אינם מוהרי  טובא ק"ל .את לשונם מהאומות שהוצפו

  ? ן שבלשונם הם גם תחתיהםיימנ  .ד

סותר את   ן, א"כ תוס'וא אדום וכאן נאמר עליו שאין לו לשרש הושם במד  ובאיםים הממהעמ  דאחי  הר  ,טובאקשיא  עוד    ה.

 מו וצ"ע. צע

 ןדיי, עון עצמיתאין להם לשי קטורה  ל ובנ ישמעאגם אם נאמר שלעמון  כי    שיית התוס' על רש"י,ם לקו ל מקולכאורה, אין כל  .ו

אומות שהוזכרו בתוס' יש להם לפחות לו לון ואילשולא כתב ן לא  יא מיםלרומרה שרי הגמ' אלרומים בכך, כי ההם אינם שווים 

 ? יתב הישמעאלתב, כגון הככ

  „תבל“ כדברי קראים   שים נ ה ואנ י „הארץ“ הכוונה לאדמכל בני אנוש „כל הארץ“, והרמה היסוד שלעיתים קוראים ל  ק"ל

איי    –)י,ה(    באהון  וכ  המלבי"ם  נפרדו  בארצות„מאלה  ה“םהגויים  נ וגהו,  יינ ,  באמצאי יים  אךרצם  אינם הגו   ות,  עצמם  ים 

גויים בארץ“ או בצורה „...נפרדו ה–   ובא, הב"פס' לב  בארצותם לגוייהם“ וכן.„..   –ובא  ל"א, הבפס'    וכן  ?נקראים "ארצות"  

ה ארץ שפכל ה  ויהי„  –א,א(  ...בימיו נפלגה הארץ...“ וכן )י„  –  , הובא(,כהב)יאך  ארץ“  „...פן נפוץ על פני כל ה  –ד(  י-זו )יא

 מסביר זאת. ט בדברי ר' נחמיה הרובפ)לח,י( ב"ב"ר" "ר וש „..בלל ה' שפת כל הארץ“.  –ב)יא,ט( ן וכ ..“אחת.

 

 



 כ

 

"ה לתרח ד אברהם, הרי קמשנולהיה כשנה    „ותרח בן שבעים  –  י ד"ה וימת תרח בחרןרש"לב(  א,)י

 . ברם מחרן“א צא כשי
 

בין רש"י    “מ"גתרח קשני    ת..עולונולד אברם.שכי'  ה  ה"ח שנכי בן ס„  –כתב    עה"ת  "אוה"ח"ה זו  ויש ליישב סתירה 

 "אוה"ח". ל

 

 לך לך רשתפ

 

 .בארץ“ „והכנעני והפריזי היו אז –יב,ו(  )
 

עי' לקמן )יד,ז( בדבריו לגבי  .  י“וראמ וה  ם היבוסיאחרת יבואו ש  גב ובשנה רץ הנ אז בא„והכנעני והפריזי היו     –כתב הרמב"ן

 מלק.מי הוא ע

 

 .שם  העיר“„  –ד"ה בלע  ש"י. רר“ צע היאלע ב„ –  (יד,ב)
 

בפ'   וא מיותר, דהא לכאורה כל זה ה  .“שם אדם...  א צוער, דאם הואבלע  הי  "י מדכתיבשדייק ר„    –כתב    חכמים"  "שפתיה

 פ' , שבוער""היא צ  טמע  תיהועוונ וע"ש , ש“, היינו דשמה המקורי "בלע"  ערויר צהע  שם  ן קרא„על כ   –)יט,כב(, נאמר    וירא

 אה אח"כ בשם זה ע"ש מה שאמר לוט. שנקרוירא 

 

 ו כח לעמוד...וזהשלא מל לא היה ב  ממורא שכינה, שעד„  –רהם על פניו בא ד"ה ויפל ,ג( רש"י )יז

 “ ד([לוי עינים" ]במדבר )כד,ל וג ם "נפ נאמר בבלעש

 
ניו, אבל אז לא על פא נפל  ולצמו  את עשמל    םר טם בם גשאת הואף שמצינו באברהם שראה  „  –כמים"  ר שפתי חיק"עב  תכ

 .“עמוד עד שמללהיה בו כח ר הציווי לא חנצטווה עדנה ורק א
קשה ההבלכאורה  מה  כ,  בין  שנצטוודל  לפני  אבינו  אברהם  של  הקדושה  ולאח  שנ ה  בלעםועודצטווה,  חר  הרי  בלא   ,  גם 

 נופל וגלוי עינים. היה  ווהטצשנ 
 ון לא היה לה החלישו ולכזי קיבל עול מצוות מילה עליו ועול  , הרנצטווהש  יוון, שכ" היאםימחכ  פתישיקר  שכוונת ה"ע  וי"ל,

לאחר במהירות את הירדן, אך    צלח  ורה,תל עליו עול  ריש לקיש ]ב"מ )פד:([, שלפני שקיבכח לעמוד, כמו שמצינו בסיפור על  
טווה, מכח קדושתו יכול שנצ  , לפנינואבי  ברהםדן. א ריהאת  לל  כבור  עד כדי כך שלא היה יכול לעעול תורה נחלש    ועליבל  שקי

ולהיה לעמוד   א כולו הוא עדיין פגום, אך בלעם, שהיה מלעול המצוה נחלש ומה גם שראה אז ש  תרק מכח קבלפני שכינה, 
 נה. ההתגלות של השכי זמןל ב, לכן נפל היה לעמוד לפני שכינהיכו , לאהטומא

 

 .“ בור בל ויאמויצחק  ופניעל   ברהםויפל א„ –)יז,יז(  
 
"חוכא ואטלולא", ( תירגם לשון "מחוך". היינו, כמו  בלקמן )יח,יילו אצל שרה  אד"ויצחק" לשון שמחה כת"א וחדי ו  רש"ייפ

בלבו", ואילו  אצל שרה "ויאמר -תה בלבויה המירל ורק האהם צוחק בקולגלוג. אברלשון  ה זו  רש"י, כי אצל שרה הי  לכן כתב
פיוק ההצח חיובי, צחוק של שמחה, לכהם הצל אברא  בה".בקר  "ותצחק  ינימה  היה  אינ   ןצחוק  זה  יכול להיצחוק  ת כבוש  וו 

ילה, ה. אצל אברהם מתרחשת נפבקרבבוש  כנשאר הצחוק  אצל שרה שהיה זה צחוק שלילי ולכן  בתוכו  ופורץ החוצה ואילו  
ו או לשם הודאה, כמו ממנ   ת טובהקששם באו להיא,    הבהסיון  די האכי כשאדם נופל על פניו לפנ הודאה לאלוקים,    שוןא לשהי

אם זה   ודאי שהכוונה לצחוק של שמחה, שהריכן, כאשר אחרי ההודאה ישנו צחוק,  לומודים",    ים ומשתחווים עבביהמ"ק "כור
 , הרי זה תרתי דסתרי. גלוגשל ל צחוק

 

 וירא  רשתפ 

 

 .“ יולע וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים„ – ,ב()יח
 

פירוש, מפני שעלה  „  –א"ר תנחום  מש למלאך בד"ה  מ  שמשה רבינו הפך:)] "מ )פו' ב ת", מסי אגדו "חידוש"ל סובר ]רההמ

 איןו ולמטה אכל... וכן כאשר ירדו המלאכים  אךשה מלעשה הקב"ה את מיכך לא אכל, דאם לא כן, למה  משה למרום ולפ

ה נראים כדמות אנשים, היה האכיל  והם  ו למטהרדן שיכיו  קשיא,  א לזה  בר  ? דהלוף מלאכים הן ואין צריכין לאכילשאול סוף ס

ויבואו  "  מראו  ון שהכתובנראים לאברהם, זה אינו, דודאי כי  ואין לומר כי לא היו אנשים רק שהם אותו דמות  שלהם גם כן מצד

נתלבשו היהוים  אנשבמלבוש    שני האנשים",  בודאי  כי  נגלים בתחתונ   אף  מצד שהיו  אםי זה  ו  נעש  שלא  עצמם  ד צמלא  בל  , 

 שמע . מ“ם אנשים וכן נאמר עליהם שאכלושאמר עליהם  מי( מכל מקום נ גשמבחינת פנימיותם אלא רק מהצד ה)=    לאנשים

ם אך וטענת המלאכילה מנעשקים נס וול ואילו משה עשה לו אלות עיכמערכ  מדבריו שהתגשמותם היתה ממש כבשר ודם עם

  –כחה לאליהו  אשובד"ה רבה בר אבוה  הלן )קיד.(  "ל לב המהרכתגם    . כךמיותוינ פא בהו  וכן  ה היתה רק שמקורו בלידת אש
כי כמו  „ ב ש דע  כןנגלה המלאך  בדמו  דמות אדם לנביאים,  נגלה  ז"ל  והיהאליהו  כמו מלאך    עמהם  מדבר  ת אדם לחסידים... 



 כא 

 

גב   ף עליהו, אאלידי על  זה היה יו כאמרש, ודכאשר נעשה ענין מה שהוא חיה נגלה עליו רק  יא השל אחר. וישהיה מדבר עם ש

"ייח דבר  שמעו  ולא  ראו  לא  סושלא  ההוא  ז"ל".הפועל  דבר  ליהו  את  מפרש  )פו:(  ב  המהר"ל  כן  כמו אם  "נראין  הגמרא  י 

מצד   גשמיפוב  אך  פנימיותם,שאוכלין"  אכילה  מבין שהם לא  אנר  ד"הת, אך התעל הם עשו פעולת  כתב ין  אכלו ממש, שכן 

ופליגא    םדו של אברהממש, מפני כבו  יןוכלין ושותין, אלא אוכלין ושותן כאר נראיומו שאכאותולא    ,ינ דת  רבאהו  ילובסדר א

לאו“אדהכא שקרה  מה  לגבי  מובא,  )יח,ח([    כל  ]בראשית  טוב  שכל  כא...נר„  –במדרש  מסתלאו  ראשון  וראשון  ק‟,  וכלין 

 כך. יש בלא הרגו ספותת נות מנונ כהן בהזמכל  קואברהם אבינו היה עסו וחניל התאדה והפך לרכהאוו, היינ 

„אלא -)יח,ב( הובא  ם שאינם כותבים כן. ב"שכל טוב" שם יישנם מדרש  ש גוף של אנשיםממלגבי מה שכתב המהר"ל שהיו  

ופקנה  שכינסתלקה הכבני אדם וכשכי תש חילם  ים",  "אנש  שכינה עמהן קראן הכתובכש עמים קראן אנשים ראן "מלאכים" 

ר" המדברי ה"ז   . הוא הביאחניתרות  ם כתב ש"גוף" משמעו ישו[ ג)יח,ד(ראשית  ורה ]ב"ח" על התהו"א  .“נהשכי  קלאחר סילו

צמות  ובערך ע  ",ח"א )נח(["זהררים ]האוי  ' רוחני מהגלדתת אנשים, הוא גוף שברא להם ה„... והנה המלאכים שבאו בדמו  –

שכינה שמשמע שיורד  את הר בהשראמו שנ , כמהיינו  “.ן..י חודעי לייחס אליו בחינת הרגל כידוע הטעם  גוף וית   שביחך  אלהמ

 . ניסים גאון לש"ס בוף הקדמת רוראה על כך בס עלכרגל בתוך נ 

דר  סהל  ע  ואכלו  ואחר כך הביא בשר  ואכלותחילה  חלב    „הביא–אשית )יח,ח([ גם משמע שאכלו ממש   ]ברב"מדרש אגדה"   

ות אנשים, אך למעשה הם נשארו ו דמרק נראך  ו, אאכל  ף שהםאש   רא( וי  פ'  ,".“. מרן ה"קה"י" הבין )"ברכת פרץשל מקרא..

משמע יטה מקובצת" )ב( כתבו, דבירושלמי  )ו:( ב"ש   „"בכורות"  –ונת המלאכים  כילתם מתכאן היתה ב ייכי אש. לכן, עדלאמ

אבי  שאכלו אברהם  אצל  וחנ המלאכים  בשר  וחידכתלב  ו  חמאה  "ויקח  לפניב  ויתן  הבקר  בן  ואת   וםהלב  אכים ל מהצו  כשר" 

לה שתנת לקבלהשי  התורה,ן  ן  ראויים  שאינם  הקב"ה  להם  בשר  ה  ב  אכלו  אשכבר  אצל  )= בוחלב  ע"ה  אבינו  היינו,   רהם 

חד, דרך יל ב תבשמן שלא נ ול בשר בחלב כל זכלל לאכיסור  יכא א, הלא מדאורייתא ללכאורה צ"עהם אכלו ממש(    לירושלמי

ידי  ב  בבת אחת, כבר הוה ליה מבושלים  וחלבבבשר    יםנוגעגע שותו ר אבואש  פם  גו  םיבזה דהמלאכ  וי"לסרה תורה.  בישול א

טענה    כןם  י ג חז"ל, הו  רבנן, שלא קיימו המלאכים מה שאמרו ול. ויותר נראה, דגם מצד איסורא דש יכא דרך ביהמלאכים וא

ים  ראויאתם    ןיאה "קב"ם ההליטה מקובצת" דאמרינן שאמר  המדרש שהביא ה"ש  שוןמל  שכן משמעשלא ליתן להם התורה,  

לו  ד שהלה שמיקבל מביאין  מבית הספר  מביאיןחלתינוק בא  ואוכל  ונ   ב  כולו בשר  בבת אחת  ידיו, אבל אתם אכלתם  ו', טל 

 ."מדרבנן אאל ינופי שזה אאף על  - יים בין הבשר לחלבידת טילשלא היה נ "משמע מלשון זה, דהקפידא הוא 

מעולם  ,ק"ל תולדת השמש שהוא  אצעמא  הרי  ביחנ   ינוי  כן  לענישול  שב  העליון  "ש תשבת,  מעולם  מלאכים שהם   לא ולדת 

יחד.  לא ב  אשון נשרף אךאחר כך את מיני הבשר וראשון ר  ם אכלו קודם  את מיני החלב ורקי הרה  ועודשול  יחשב הדבר כבי

רו  שעב  לאכיםמל  טעןה'  ם שיר לא שבישלוהו. נראה שאותם המדרשים הסובכל ווהא  את  שהם אכלוהרי בירושלמי נאמר    ועוד

יחד או שלא הפרידו את  לו בכך שאכל  ע נטימאשר וחלב  ידי  ידיים אכלם על  בר  אכילת פת, אינם סוברים כמדרש הסו  ולת 

א אג לכך שממילא לדאם  רי  ליהם, שהאבק רג  –כנסו עם הע"ז שלהם  י  לאי שליכם", כדשאברהם אבינו אמר להם "רחצו רג

היה רץ להביא  ו  הפרדה בין בשר וחלב-בפועל, אי  בירהיעשו עא  ג של דוא  שהיה  ןכשכל  ו,  יתבל  תעשה עבירה של הכנסת ע"ז

   לת ידיים.יהם מים לנטל

ים  נם מחויבח שאיראות כאנשים מבני נ ק להיאלא רי הם לא היו מחויבים במצוות,  יעה עליהם, הר, מה היתה התבאמנם קשה

לחם, כי בדיוק שרה פירסה    להם  א הביאל  ברהם, שאהדעות  'בה"  אגד רש  ד מלכן אינו מובן מה שהובא ב"ות אלו. כמו כן  כבהל

ול “, הרי יכה שדרך העולם אינו שיזכיר את הלחםרה )ב"ר פמ"ח( וי"א אף לחם היה שמהל חולין בטשאברהם היה אוכו„נדה  

 ין. שילבת,ב( הובא שישמעאל עשה את הוב" בבראשית )יחטכל "ש רי במדרשלישמעאל שיביא להם לחם, שה מרלו

ד עבר אברהם על "לפני צר וחלב, כיאיסור אכילת בש ם  ביא את הקושיא אם יש למלאכיהח,ח([  שית )י " ]ברארי יהונתןבדה" 

ה ובב"מ  פרדלנט"י לשם ה  הביא להם מים  אלשה שיין קאך עדבבת אחת אלא בנפרד,    שאכן הוא לא הביא להם  עור" ותירצו

„אמנם משמע שם במדרש  –ן"  יהונת  "תפארתוכתב בה שרה נדה  שפרס   י לפ  םהל  ובא בשם רבי מאיר שלחם לא הביא)פב:( ה

הביא,  ק  דפת לא  יבר  ודאי  ליתככי  זן  אמנם  לחם.  בלי  וחמאה  בשר  בערבאכול  היה  הוא   ה  סולת  רק   ... חצות  לאחר  פסח 

מאה, כלל טו  ללקב  רשכפירוש, מה שלא היה נלתת ולא הוהביא פת קיבר,    הואבלתיתה, אבל  לתתין ואם כן הוכשר  ין הנ מהחיט 

 .ת“מהפירובחלב ונילוש רק 

הם תפארת יהונתן" שלאברשה לפי תירוצו של ה", אך אינו קכיםמלאשל ה   חיובם  , לגבילעילו  אמנם קשה להבין מה ששאלנ

 ע"י בני ביתו העבדים.  ם פת אפוי מסולתאכיכל להביא למלוע לא יעדיין קשה מד, אך עצמו עצמו היתה מניעה מצד

את פיו   נחצריך לנקות את ידיו ולקש   ביו"ד )פט, ב( נפסק,  בשו"ע:  הבשר    אכילת  ב וביןן אכילת מיני החלים בידינטילת ה

  גודרי ברכה" )פט, טו( שאין הבדל, בני"שיו( והכלה עם סכו"ם פסק הפמ"ג )שפד,  דבק. לגבי אכיולהדיחו, כי שומן הגבינה נ 

המקל.  ל )פט,כ(  עלהקינופר"ח  להיות  חייב  שאאמ  ידי-ח  מוצק  פרווה  בינו  כל  בנ חניכיינדבק  למשל  ם,  שאין   תמריםליגוד 

 , ד(, ]יו"ד )פט ושטיפה יחדיו    וצאים בו ידי קינוח. האוכל פת טבולה היטב במשקה יכייםדבקים בחנינ   קינוח, כי הםכ  לאוכלם

ד  שאי לאכול בשר מיוא ורהשהדין, דיי שידיח את פיו או ישתה משקה אחר כלר  עיקת אדם )מ, יב([. מי ששתה רק חלב מחכמ

באה  ]דרכי תשוב ראינו שגם  לא([.  )פט,  יו"ד  הכיעל  רוב  נטיית  סכו"ם,  עם  אם המלאכים  לה  גם  ולכן  להחמיר  היו פוסקים 

היו צריכים    ו"ם,אוכלים עם סכ ברור שהם לא אכלו עם סכו"ם,ידים  ליטולהם עדיין  עם   וםמש  , אך  שדרך אכילתם היתה 

רואים שאנו  כפי  בש"ס    קורותמב   הידים,  נ לכ  וגםשונים  נתקנה  הסדומ טילת  ן  המלח  משום  אחרונים,  בידים,    יתמים  הנדבק 

-באנאל במס' בנו חנ י רבימלבד העם היוני, כדברהיתה נחלת כל העולם,    אכלו עם הידים ואכילה עם סכו"ם לא  משום שתמיד

בשר ולחתוך   להחזיק חתיכתשינים ודרך בני יון    'ג  נק, כלי שיש בו שני ראשים, כגון המזלג שיש לומה'  פי,,  –  (:עא )כהמצי

ונוטל ולאכול  הסכין  פיו  ז  עם  לתוך  ונותנו  הזואוה שחתך  מפני  כלל  בבשר  נוגעות  ידיו  מניין “המהין  ניתן לשאול  לכאורה   .

גם    לוגם משטיפה ועוד, אף שאברהם הציע להם לאכח ו ינומק  נפטרים גםבולה במשקה ואז הם היו  פת ט  אכלו  המלאכים לאש

י שאם במדרשים  בודא   , אלאצורך ליטול את ידיו  לאפיו או ישתה משקה אחר, בשיקנח את    ואז מספיק  לבחמאה, הם רק שתו ח
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ם כן ושה לו  השתמשו בהיתרים אהם לא  קבלה,  י העל פ  מקובלבוודאי שהיה    ין הם היו צריכים ליטול ידים,נאמר שעל פי הד

 , המצריכה נטילת ידים. גם חמאהאכלו 

נס או שנשא  עלמש למלאך  רבינו הפך מם", האם משה  ינ וב"אחרו  שיםמדר קות ב לחממת  קיי ,  וםכילס את   כךר אדם שזיידי 

גה  לדרבהגיעו  בתורה, היינו, בנותן התורה,    ק ולדב  ורצונו העזניזון מזיו השכינה או מרוחניותו  עצמו בעניין צרכיו הגשמיים ו

למעלה  לש ואף  מי שסובר שה  מלאך  ולכאורה  א  וגשמהת  אכיםלממכך  סו  בשרדם  לכדי  רבינו    רבודם,  למרום  שמשה  עלה 

שים  ם לעולם הזה אינם הופכים ממש לאנממש למלאך סובר, שהמלאכים ביורד  פךובר שלא המש למלאך ומי שסמ חומרו הפךו

  ינו רב  שמשה  יאו ז' ימים ובפרט שגם אחר ת האדם לצום ו'  לויכ  גבי ממשה ל  קשה לכאורה להביא ראיה או רמז  ,לכן  עם גוף

 חזק להמשיך לחיות. ן וב עם רצומשיך לחיות בשיללהשר ושומן יין מספיק ביה, יש לו עדתשמאכילה ויו מע רק אתימ

 

    קר רץ אברהם“ל הב „וא –)יח,ז( 
 

אח דוקא  מדוע  להבין  נסיש  הרי  ואחרי  יון  האורחים מילה  הב  הכנסת  כאשר  תשעד  קר  ברח  אברהם  למערת פסו  הבקר  ברח 
  קר בפעמיםומדוע לא ברח הבט  ברהם לשחואשון שרצה אזה לא הבקר הר  "לו, הריבפ  ול"א הגד"רדקי  "פרא בבומהמכפלה, כ

  ? ודמות כשאברהם שחט בקרק
 אחריו שם  סנכנ ה ות המכפלן הבקר ונכנס למערלפניו בוברח  בקר    ,,...ורץ להביא בן  –ת דברי המדרש שם  אשית אנביא ר

שטעות   רקיוון לכך  ע"ט שנראה כרה...]עי' בה ובלמקום ק  בקרן השרץ ב  זמ, ר רה""קב  תו,,רמז לדבר "הבקר" אותי  –  רד"ל]
בדב ע"ש“  סופר  אחרי.  ריו  צ"ל   ש"גי'"  היא  שוכבים  נראה שהט"ס  וחוה  אדם  ומצא שם  המטות    "וכן"[  ונרות   םיוישנ על 

ש מדרא בכדאית  ו לה שמער"ע ברל השמים הוכנו להם שם )כמו  ו לאדם וחוה מן  לאות  מט   ,,ואפשר   –רד"לדולקין עליהם ]
ווא ראוי משכ"ן לוהומנורה,    א שולחן מטהט, שראו שם כס"משלי פ ניסיםכמצדיקים(  הן“[    ו הנרות דולקים שודאי מעשה 

שכתוב   ם  לגן עדן, כמוש  תוחח פדן )שפתהיה ריח בשמים של גן עו שם אמרות  ש,,בזהר חדש ר   –רד"לוריח טוב עליהם ]
 קבר“ . תזפלה לאחוהמכרת את מע דמך חפיכ וח לחיכריח נ  בזהר שם(“[

ן ה' יוכל לשכון במערה ולכ  חים, הגיע לדרגה זו של שכר שגופוורוהכנסת א  מילה  -הגוף  ונותסישהתנסה בנ נראה, שרק אחרי  
הנס שהבק את  יברעשה  ויור  למערתח  אך שא  ליכו  הניסיהמכפלה,  הונור  של    וי ת  נסיונות  ואף שהנסיון שרק  ונפשו   לרוחו 

ש ה' אינו מרגיש  דווקד על קישמי שעולה על המ,  "ראשונים"כבר נכתב ב  זה אינו, כי   ,ףסיון הגוה נ אורגם לכ  אוש ההא  כבשן
 מיחוש גופני בזמן שגופו נשרף. כלל שום כאב או 

 

 . שתך“ה א שר  „איה –)יח,ט( 
 

רך ארץ, ה תורה דדמל  ברסו  שוןאר   מ"ד.  "איה שרה אשתך"  מה שאלו המלאכיםות לעדמה  ( כ"מ )פז. ברש"י מובאות ממס' ב

ונרהאדם בשלום אכסני  לאשיש כגופו  ום דאמשתו  אה לדעא.  ובש"ס מובא שבלא אשתג  אך כמחציתשתו  )זוהר(.  אינו ופו  ו 

סובר שם לומר לו   חר"ד אמוו  ינה אשתשב שהיא "גרושת הלב", או אוזהו שחה מבשואל עלינקרא אדם וממילא אם אינו  

ול זה דרך ארץ לשא  יןשא  ן תירץנו צנוע ולכון הרי זה אישאו דעת הרה לקש  כי היה  ,עלהל בך עכב  שהיא צנועה כדי לחבבה

הפך דעה   -דעה שלישיתוה.  שאמרו לו שהיא צנוע  על ידידר ורצו לחבבה  שום צניעות, אלא ששרה לא היתה בחמ  בשלומה

ת הטוב  רכרמז על הה לברכס של וכ  לה שגרצו לרשת וסובר כדעה ראשונה, ועוד מחזקו ר צניעוסול חן שכאן עניקודמת ושאין 

 אש"ל. העל ו  יתאילי דב הממונה על משהיא 

 

ה' אאמ„וי  –יג(  )יח, ל ר  זה צחקה שרה  אברהם למה  אמנם אלד    אמרל  )רש"י  האף  זקנתי“   – ואני 

 . “.(קן" י ז"ואדונהכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה   שינה„

 ת חקכי צ אל אמרוי יראה יכ„ותכחש שרה לאמר לא צחקתי  – )יח,טו( 
  ׁ 

ס' סוטה  למוד ירושלמי", מתא ב")טו( הוב  סוקועל פ  א(' פאה )א,מי", מסשלירולמוד  )יג( מופיע גם ב"תי בפסוק  מקור רש"

והכי פירושו, כמה   – כר  רים כררכוה ככמ  ה"ג„  –   קרבן העדהרכורי כירכורים )ה כיאמר רבי בירי, כמ„  –ט.(  )ז,א( )כ

צרך עמה עד שהו  לדבר  דיה כת שעשכמה עילות וסיבו„  –   משהי  פנ  “.ותצדקנינשים  של    שיחןוע  ם לשמוקגלגולים גלגל המ

אין חפצו ית' להסיח עם לא שכלומר,  „  – . מתאוה  “ולא דיבר עמה מתחילהלאמר לאברהם "למה זה צחקה שרה"  לה  מתחי

דבר  יה יתברך מ ה  אםתי" וקחצלא  ה " ז ענת אור לאברהם  יות ולפיכך דיבלשיחתן של צדקנ   אוהמת   ב"הני שהקשרה, אלא מפ 

   “." ן של צדקניות "ויאמר לא כי צחקתתיחלשמוע ש הקב"ה מתאוה (“.ןכ מיאלפי שה לא תענה כמתחילה, עת

 

כז(   ואפר,,  –)יח,  ידי המל,,– "י  )רש  “ואנכי עפר  להיות עפר על  הייתי ראוי  ידי  וא  כיםוכבר  פר על 

 . (“נמרוד, לולא רחמיך אשר עמדו לי

 
הם, כשאני מביט  עתיד להצמיח ולכן אמר אברש  יד,מוסיף, שאפר זה דבר כתוצאה מהעבר ועפר זה דבר של העת  "בית הלויה"

ד, כי ות זה זכו עם ישראל לאפר פרה שהוא שייך לעתי בזכ  ן על העתיד אני חש את עצמי כעפר ואפר.וה  עברעל ה עצמי הן  על  

 ר.עשתה בעב  אעל מה שהי האדם הופך לטהור ולעפר של סוטה

מצמיח ונותן חיים לכל חי.    שייך למידת הרחמים, שהעפרר  ועפ, שהוא מידת הדין  מר, שאפר הוא כתוצאה מאשניתן עוד לו

על  כאי בדין וכל שכן הוא לא היה יוצא זאפילו על פי מידת הרחמים  , כיתנת חינםשנתן לו הקב"ה זה מומר כי כל מה אברהם א

וא מידת הרחמים  שהה,  ניתן לזרעו אפר הפרמידה כנגד מידה,  תור מתנת חינם. לכן  לו הקב"ה ב  אלא הכל נתן ת הדין,  פי מיד



 כג 

 

הדין, שאמנם אם היא ידת  ו משתתפת מידת הרחמים עם מר ועפר סוטה, בנהג כשורה, ניתנת לו האפשרות להטה  על מה שלא 

ללדת נקבות היא ות, שאם היתה צריכה  כרמתקיימים בבניה כל הב  סטתה,תענש, אך אם היא לא  אכן סטתה מדרך הישר היא  

 . טהסוכת וכו', כפי שמובא במסם בניתלד זכרים, שחורים, היא תלד ל

, אברהם "תולעת אני ולא איש"דוד אמר  :    םהמשגיח הגדול של מיר, רבי ירוח  וברסקי אתהגדול רבי דוד פ  כבר שאל הגאון

שם שאין ? ענהו המשגיח, שכלה  יתכן דרגת ענוה עוד יותר גדושה רבינו אמר "ונחנו מה", האם  ומ  "נכי עפר ואפראו"אמר,  

 ה.הקב" ל הקב"ה, כך אין סוף לענוה והתבטלות כלפיותו שסוף לגדל

 

  ם לקראתם וישתחו ר סדם וירא לוט ויקבשע  „ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט יושב  –   )יט,א(

 . צה“אפים אר

 

 יות: כאן כמה קוש הנה יש לשאול

רצו לתרץ שלוט הדבר? ויש ש  כןית  קשה, כיצדע שביניהם.  וט והיה הרשסדום נמנה גם למשת דייני  ח  יןשב   שרדמב בא  מו  א.

 ה טפש, שהרי "לא אך קשה וכי לוט הי  דום. החוקה המרושעת של ס  י פל  ען  ך לפי הספר" ודשוחד ולכן "הל  היה צדיק ולא לקח 

 ?  ויועינ  הגנבדם  ו רצח אי סדום כללוקלאו ואילו חתקח שוחד" הוא 

שופט  כיצד בחרו ל  ןכם  ועזרה מבחוץ, אום כל צורך  דס  נשילא  אידיאולוגיה, שאיןשל סדום בוסס על הד החוקה  הרי יסו  ב.

 ?מחרן -ארץ רחוקהיע מלא מסביבתם, אלא הגאדם שלא נולד בה ואף וקא עליהם ד

ו ובפרט שהם לא רצהמלאכים    של  חיםאורת  נסהכ  ת שלה בולט"עבירה" כ  -טם שמונה לשופועוד באותו יו  -כיצד עשה לוט  .ג

 ?  ח אצלותארלה בתחלה

 ?מבשרך לא תתעלם" ועוד לכזו עבירה נאמר " י כברחים והר את האורלמסור בנותיו יותר מאשר וכן לתת את מה הי כיצד ד.

נהוגכזו כפי שהיתה ש נסת אורחים אכזרית  הכ  .ה כן    ה היתה צריכה להתפרסם ם  א לנ   שיכומכיצד הקשה  מהר, אם  ליה הור 

 ?  ם שכזוא דעת וליפול למערכת ענויינשים בלא

 ?  ל כלל את לוטהצייקש לכים, כיצד לא בו להציל את לוט מל"א המלאשר מסר נפש נואביאברהם ו.  

יובנו כל הקוש, אשיש לתרץ תירוץ מספיק אחד בו  וא ה  עה, שהרי אדם דום הושפע שם מיד לרשישב בס יות. לוט, כוון  ר 

ות מוסר" להגר"ח  . ועי' "שיחםעיהר  כדי לא להדבק במעשיהםחייב מיד לברוח משם,    יהה  ואם וההרמב"  כדברי  "עבטב  ינ מדי"

נים, אף שיצא רש נשמתם כי הם ליצבשו  בקרב הפלשתים, בגלל שהבחין  תנו, שלא רצה לשבץ זצ"ל על אברהם אבישמואלבי

דום,  חוקי סט כאשר ראה בחוש את  לו לו יהם ואיצחק לפנ יי  שדכשמשון    את הביא  שאמרו לנים רבות, כבר לפועל אחרי שהד

  ציוויו  פי-על  מלח לאורחים  פילו מעטרק בעל כורחה א  כילהכמו שמסופר על אשתו, שהאהיה כמותם,  נ ו  יהםכל זאת ישב בינ ב

כי הדיינים   הם ראו  .אנשי סדום היו בבעיה  .צה להביא לכאןהזה אתה רו  טת לוט "אפילו המנהג רע  קרהיפני שבלא לשל לוט,  

חד    עשהמכ   וטיהחל הם    ,ןלכט מתמוטטת.  רכת המשפ כל מעל פיה וערה עהופכים את הק  ,םשוחד שהם לוקחי  ידיעל  שלהם  

ופ ובפרפן להזקק לעזרה מבדויוצא  עמי  רוחב חכמתם  יוכלו להסביר שבזאת ותמיד    מחליטה  שלהםהמשפט    ט שמערכתחוץ 

וקים  את החאות שהוא מקיים  ישתדל להרנר"(. אחד כזה אשר  חוץ )"גוורעבחוק. והם יקחו לשופט אדם מבמצאו לכך פירצה  

שוב  נו, וכך ת ק כלשואת החושאר הדיינים, לבצע    שלדם  על קדק  יש המכהאהיה  היממילא    ב מאנשי סדום בעצמם והואטותר  יו

בצורההמערכת   והנה    לתפקד  להנו"תקינה".  רצו  ולא  האורחים  העכשבאו  לוט,  של  האורחים  מהכנסת  מאדת  הוא  ת א  ריך 

גם    לראשונה ש  כך,  לכבוד ע  דם ובאמת לארח אותם כאותכבה לואז רצ   סדום  סכימים עם השקפתהתנהגותם והבין שגם הם מ

סד  ים מקבלים את ההשקפהזרים  אנש ורצשל  ולכן    שגרירים של רצוןכנעם להיות  כדי לש  אוליה לארחם,  ום  טוב במקומם 

מהחו השינה  ההשקפה  חיזוק  לצורך  שוב  והיהקה  שאנ ל  סדומית  מכך  משפטי  תקדים  כבר  אוו  מינו  סדום  לששי  אף תו   ופט, 

שנמנע ממה  חסר סדום ך לא ת יו ובכיה מוכן לתת את בנותה   בה,דיקותו  ומית ואדסו התפנות השקו יליד סדום. וכהוכחה לכ ינ שא

יים על דעת עצמך נוצה לעשות שייום מינוך לשופט וכבר אתה רוטענו לו אתה כאן אורח ורק האורחים. ועל כן הם הנאתם מהמ

להיוו בכל  בלא  אנשי  תכוי  .משפטיתה  רכתהמעאנשי  עץ  טענו  חוץ  שכלפי  שן,  בעגפו  םהסדום,  רק  נסים  מ  אשראורחים  ים 

רשעים   מעט וההכרחי והם לא ידעו כירו ורק ישתמשו ב, כי הם יבקהאורחיםמיד  כן חשבו תמית ולה הסדולסחוט את הכלכל

  יה רשע.ת ונהכי הוא כבר הושח ,ה שאברהם לא ביקש על לוטומגד השקפתם. אלו, גם מעט זה היה נ 

 

 . ה“ריאל הצע „ותאמר הבכירה  – ט,לא()י

 

ל רש"י עעת  ,לז( חוקר בדבבראשית )יט  הרא"םפם ווסילת מעשיה ועד  פט הצניעות מתחבכירה את משל  " נותן גםוספורנה"

אה, רשים נ והמפר  ים, מחז"לאך מהפסוק,  מיםשם  וונה או לשם זנות התכאם הבכורה לש  ,נין זה ב"ב"ר"חלוקות בעהדעות  ה  יפ

 עות.תיה לא היו טהורות וצנוונוכוכי 

 ם אביהם ובבעילה ות עט...ישנ נות לוב"-()מב,גיקתא רבתי"  „דאיתא ב"פס  –כתב    )כא,א(  עבא עמ'  ויר/עה"תרים  פו אנירב

יפאת אביהן... )שם( „ולא מתבקשות לזנות  "ת מעמידות ממזרים הרבה...אח וכן כתב  ה...“.  .אף על פי שלא חשבו מחשבה 

ערוה אבל בנות לוט פרוצות ב   ,שההא את  לפתות    רך האישדשהוא    ...מנהג„  –ד"ה אשר לא ידעו איש( ב,ח" )יטוניה"חזק

ה שתהיה „הזהירה הבכירה לצעיר  ה נשקהרבינו בחיי )יט,לב( בד"ה לכ  וכן כתבהן...“.  פיתו את אבישכן  ,  פתותהיו ודרכן ל

 בשת אביה כזכר“.כו

, מס'  (:)לחס' ב"ק  רינן ]ממאהא    תגן. וא"ש"י משמע שעשתה שלא כהופירי  לפ   –"יהאת אב"ותשכב  לג( ד"ה  וני )יט,חזק

עשתה יפה יא הש אלא י"ל ,דמה בכירה וכו'"ביל לילה אחת שקם במצות שבשדדים אם יקיות )יא.([ "לעולנזיר )כג:(, מס' הור

 .  עשתה שלא כהוגן ת הזנות ומה שלימדה את אחותהמפתיחת בקשבמה שקדמה, אבל 



 כד

 

)קד.([ ואחרי    טמא פותחין לו" ]מס' שבתי לא  "ב  ין משוםן את היהלמן  י זהקב"ה    ן שהן בחרו בעבירה, לכןכיו  רד יש לומעו

)  במס'אמר  נ   טמא,שנ  מטמ  –  לט.(יומא  הרבה„אדם  אותו  מטמאין  מעט  עצמו  מלמעלה    א  אותו  מטמאין  הזה   עולםבמלמטה 

מקדשין   טהלמ מ  ,ט מקדשין אותו הרבהש עצמו מעמקדם  דושים אדיתם קנן והתקדשתם והיטמאין אותו לעולם הבא תנו רבמ

מלמעלהוא מקדשב  תו  הזה  לעולעולם  אותו  הבא“ין  השתמ  ם  הקובכך  להש  ב'ב"ה  מהן  ספ  וציא  ועי'  )טו( אומות.  עקב  רי 

 “. אומותלהוציא מהן ב'   „יין נזדמן להן במערה  –הן" קין את אביה ב' על הפסוק "ותשח/פ' השירילתא/פ' בשל ובמכ

„אבל בנות   –תב  ת והרי לעיל )פס' יח( כזנות  שומדת בבקמלהצעירה    תההיא  ריו כי עד מעשה זה לדמשמע מדב  ,אובט  ק"ל

 ?נו פתחו בזנות אביהן...“ יהן, הייו את אבבערוה...פיתרוצות וט פל

ת  הן חייבו לכןו חרב עולםלה שהצעירה, כי נראה ולכאורה גם הבכירה אמרה ל ה"לם חסד יבנ ת אחותו משום "עוין גם נשא אק

אלא רק    ך באמתבה כ, כי הבכירה לא חשונראה?   טאוין, מדוע הן חהבאם כן יש ל  ברירה.  רוסח  וךלעשות את המעשה מת

 ה. תה בכך את הצעירפית

כול ינו יה, כי גם אביה אכמתאוננת שאין מי שיבוא עלי  והיא נראתהאגתה היתה לשם מילוי תאוותה  הנה בפסוק נראה, כי כל ד

ו"  לה רק שישכבו "עמ  שישכרוהו ואומרת  על ידין  יהלרמות את אבאחותה    תא  יאה  זקן ובפס' )לב( מפתה, כי הוא  ליהע  לבוא

תו אין דרך בגלל שכרו  רך עזות, אף כאןם כאחד היא ד"ל הובא כי אף אם שימשו שניהדרך חוצפה. ובחז  -בו "אותו"לא ישכו

ע והיא מחפה  מוסראחרת  בענין  כך  ובבינ מא "ונחייה  י של  ל  זרע"  דרך  ו  רואים  )לג(  ביא"ות-נותזו  ותעזפס'  ל'  היא    , הבוא" 

 אביה.  אף שהוא אביה" בלא בושה,"ו-פיתתה את אחותהפי שכ ,אביה" לא "עמו""את  -עושה את הביאה

 -ץ מיוחדך מאמהיתה צריכה לכא  הי אותו  גם אחרי שהשקתה  כי    ,חשק ורצון  רה בפסוק )לה( שעשתה זאת בלאבניגוד לצעי

"וותק" ולא  לם"  הלכה  היינו,  ושוב  דלבב  שכתבא",  ההכרהה  שב  מכורח  קמה  המוסרי,  הענין  עמו"  צורך  "ותשכב  א ולוב 

הצעירה בושה, אך    קראה לבנה לכן "ומן אב" בלא  אביה מבושה וצניעות והבכירה  אהסיחה דעתה שהו" כבבכורה וכן  ותו"א

  ה "בן עמי". הסתירה זאת וקראה לבנ 
ותבחון לדעת „...   –נו מעיר על כך דבראיהוא  במקומו  ש  על פי  ףא  -ט(ינו בפרשת ויחי )מט, אומר כדברם"  יי ה"אור החד  "רוש

יה כאומרם  יפות יותר ומעשיה מוכיחות עלה ממואב שהיא בעלת עבירה בחצכות בית דוד היתצאה ממנה שלשלת מלת שירוכי  

 . “' העוון מזוהם כאחותהז"ל ונעמה יצאה מעמון שלא הי

)י:וריבה  'עי בות  למה...וב(  ד"ה  נאבקומה.  מהרש"א  ידעפסוק  "ולא  "ב  מר  נאמר  ולא  ידע  קומה"  בירולא  לשם   ורבקומו". 

לוט ד"ה   שכרותו של  אורח מישור", עי' מה שכתב עלם ב""ס, ב"מלאכת יו"ט" וכן ש)כג.( בהשלמת השבה לכך, עי' נזיר  הסי

 ד סוף העמוד.א לשמה, עשל והלגבי מצ תו. ועיין שם בעמ' ב'וזה שנזדמנה לו אחו

 א הסיבה לכך נראה כי הי  ,יך"-ה' אלה  כי אם  ליראה אתיך שואל מעמך  -"מה ה' אלה[  ברים )י,יב(כתוב ]דהשאמר    הנה מה

וון שהאהבה יכלאהבה לא שייך עשיית מצוה.  יראה  דם  הכאילו עשאה, כיוון שללא שתיקנאנס ולא עשה מצוה נחשב לו    שאם

לית ואף  וף פ' בא(, הרי הושגה התכ ס/ה לו )רמב"ן' והודאההכרה בהאדם לעולם, היינו,  שמן הגיע  ר לאשן מטרות  והיראה ה

מצו והישאד  ות שיש  והיראהם עושה רק כמצות אנשים מלומדה  חי  ,כן כאן האהבה  באו"ח  כבר  בהל' ברכות  את דש החזו"א 

כלל מדאכתי    ,גם כאן נדון ונאמר  הז ל פי  על.  פללמשל להתמקרה כאשר האדם ניגש  של "הרגשה כהה", הקיימת בכל  ההגדרה  

כה"אה ויראה  שהרג  ה"בה  ואפשר  יצא  לא  מהעדיין  נזונית  זו  כיון  ביל  "חשה  ישראל,  בכל  יש  אשר  "דייגי  גופייהו"  דהם 

 :([. במצוות" ]ע"ז )כב

 

 מות תמות דע כי    ואם אינך משיב„...  –  )ז(  פס'  שית זאת...“.בתם לבבך ע„...ידעתי כי    –)כ,ו(  

 ך“. וכל אשר לתה א
 

"מות תמות...וכל אשר   -  עליום  לאיי  ךכ ל  ך ה' כמדוע צרי  ןכם  א  ,יון כפיונקעשה מעשה ב  אומר כי  אבימלך, הרי  יש להבין

ום  ' "בתאותו לא שאל מה ששאל מהש  ,מאברהם  אך פחד לשאול את ה' ושאל זאתדאבימלך גם לא הבין זאת,  ,    וי"ללך".  

  ".לוקים במקוםיראת א ן"כי איואברהם אבינו ענהו  תי לך..."חטאה , אלא "מלבבי ובנקיון כפי"

ר מר אחעיד בו שלא חטא ואילו הוא או..אותך מחטוא לי", היינו, הקב"ה משוך.אחבעצמו אמר לו "ו, דהקב"ה עדיין קשה ברם

ועל    ךכ עלי  הבאת  חטא"כי  גדולה"ממלכתי  "  ,ה  ולא  רוא  יכולת"הבאת"  כאן  אלא  טבלהביא".  את  מיד,האדע  ים  כי    ם 

לו ה' "דע כי מות  אמר  ן  ם ימתקו". ועל כ יצה"ר חדש של "מים גנובי  בות איש נכנס  היא אש  ורה אמנכשהתברר לו מה', שש

א היינו,  יתמות".  בו  נכנס  "השב"  לו  שאמר  של  חרי  ותאוה  נפש  גניבת  של  עביצה"ר  גניבה.  מתיקות  של  מוכרה  זה  ח  כל 

פגבתש לא  ולכן  אברהם  אבי ובת  בו  ש  ,ךמלע  ראה  לך  אבימאלא  כי  אללשכוון  "התחצף",  אברהודעת  של  מות  ם  קיו  שאמר 

אך הוא לא  ק אמר שהוא עשה זאת בתמימות  מלך גם בדברי התנצלותו. הוא ראבי  ה שלרענתו הומוכחת כו  אכן  תמות. אמנם,

קר הוא ולא כי ידע ששת,  זאיה עושה  היא אשת איש הוא לא ה ודע שאם היה י  כןשל  ים, כי כדרך המתנצלמר לה' כאוהוסיף  

 כל זה בפירוש רש"י. רמז נ  " וכןחטאהעלי...רומז זאת בתשובתו "הבאת  בראברהם הוא כ', אך להלפני  יכון שקר

 
 . “ את כל ונכחת „  –,טז( )כ
 

 דה יהלד( ובין  אליך כעת חיה" )יח,י  אשוב  חש בין הבטחת ה' "למועדכי זה התר  רה כבר היתה מעוברת בזמן זה,לכאורה, ש

ר ב)כא,א(ולמעשה  כן  אומר  כבר  פ ש„  –  ש"י  אקד  שרפא  ל“אבימלךת  קודם  יכלו  ממילא  אינו  ,  שיצחק  אלא   ברהםמארנן 

 בה.  בלא לפגוע נס שלחה דייל ה ושלחה, אלא עמאד, כדי להראות שלא התעלל בפייס אותה הוא מאבימלך ולכן 

 

 



 כה

 

 “. אושהיה שונ „...לפי  – וחמת מים  ה לחםכא,יד( רש"י ד")
 

כתב ל  –)כב,ב(    רש"י  שניה„...אמר  או  םו  ברהב“.  אני  עמ'  ביעי'  כאן  בחיי  בע„  –שכתב    73נו  אומה  שיולשאין  היו ם 

כילהו לחם  ב שונאך האוי להתנהג עם השונא..."אם רעהתנהג אברהם עמו, כמו שרא  ןכול  שונאים לישראל כבני ישמעאל

 "“. ו מיםואם צמא השקה

,  „ויכלו המים   –)כא ,טו(    "י, כדברי רשלוי"  ?ם  יחמת מ   ן לשם מה הוא נתן לו, אם כצמאיה  ה  לאשמעאל  יהרי עדיין    ,ק"ל

 .ות הרבה“לשת יםלפי שדרך החול

שכמה והכניסה בו שרה ילד שם על  „אף ה   –"בראשית רבה"  יפל  ע  ד,"בפסוק ירש"י  מה שפירש    יפל  ע  יובן  זהחולי  שצ"ל,  

במצב של צמאון   יהלדרך, כבר הם צאתו  רשעוד טוון שחלה בחום, הרי  , כילכן.  יו“גללילך בר  ואחזתו חמה ולא יכול  ן רעהעי

יו את הפסוק לומר עללכן שייך  וד טרם צאתו לדרך.  עאל שיהיה צמא עי, שהיה שייך בישמבחי   נוקיימים דברי רביוממילא מת

 ". השקהו מים "ואם צמא

מה על אף  שראל,  י  של עם  השונאת הגדולה ביותר אלית היא  שמעהי האומה  ש  את דברי רבינו בחיי,  ליישבניתן  כיצד    ,יש לברר

ידית ובלתי נפסקת, אך  יה תמכי ההלכה היא שהשנאה של עשיו תה  ,וי"ל.  שיו שונא ליעקב“„הלכה בידוע ע   –א בחז"ל  ובשה

דה התמה  יותר, אךזו מתפרצת היא קשה ב  שנאה   אך כאשר  אתו לעם ישראל,בגילוי שנ   ישנן לעתים הפסקות  צל ישמעאלא

לא תחת רי ונכא תחת נכרי תחת  תחת ישמעאל ל„  –  תבו חז"לכ  כברש  כפי  ה,אה קבוענ נאה לשעשו הופכת את רצף השבשנאת  

נכ  ,תחת תלמיד חכם“ ]שבת )יא.([ואלמנה תחת יתום ואלמנה ולא  חבר תחת חבר ולא תחת יתום   רי מעם אחר כולל היינו, 

יומבני ע )י,  „סינ  –"ל  חז  רושכבר אמ  אף  תר קשה מישמעאלים,שו  ה דפללא הע   ראל“ות( לישמשל האושמשם ירדה שנאה 

ת  עם ישראל, שתהיה אומה מסויימ זאת במשך הגלות אלוקים תמיד דאג לבכל    ,ים יותר מעם אחרמסוימת בשנאה של עם מסו 

 ח מעט מהרדיפות בארצם.יוכלו לנו שלא תשנא אותם, כדי שישראל

אף משנאת  ה  ישמעאל גדולאת בני  נ זאת ש  ששנאתו תמידית. בכל  הלכה היא,ר האשץ עשיו,  ה לא התרחש מעולם בארדבר ז

בלבל סנחריב  ות ש ות ובמס' יומא, אם חזרו האומ, זה שנוי במחלוקת בגמרא במס' יבמתינוופלתק  ינאמא  ן נפקבני עשיו. ולעני

"גופמ  שכבר כתבאם לאו, אף   ע' בלבי הלכהר"ש אלגאזי בספרו  פ"ג,  א   , ולות", כלל  דוקאהכ  יןכי  גם    וונה  לסנחריב, אלא 

ה  וכדנצרבנ וונה להכ קא סנחריב, דהא אמרינן בפרק חלק ו דולאב ובלבל העולם ד„בא סנחרי  –שם בשם תוס'    ואוכן כותב 

היו במקומן כשעלהד ומואב  סנהד  נבוכדנצר, דהכי אמרינן בחלק  עמון  ומואב ש]מס'  )צו:( עמון  הוו, יבבי  רין  בישי דישראל 

  יב לא היה מחריב סנחריב בלבל, משום דסנחר  לאינו מזכיר אוהא דא  ,י בלבלראה לי דנבוכדנצר נמוכו'(. ונ ר )נצי לנבוכדאמר

י טעמי,  סנחריב מתרוהחריב. ומה שתולה הבלבול ב  ו חורבן, אמנם נבוכדנצר בלבלעביר העם לערים, ולכך לא הזכירו בלא מא

 דנצר, תוספות ז"ל“.כן בנבוכ איןש עולם, מהד, שסנחריב בלבל כל ה, ועוחדא, שהיה תחלה

 

 )ב"ר(.   בן“ על הב עד כאן רחמי א„ –וברש"י  ניני ולנכדי“ ולתשקר לי  אם„  –( ג)כא,כ

 

מש ונכד  ינו מ נין, הישהיינו אומרים    ולא פרש"י, דהיה לו לומר נכדי וניני. ול,  ועודחמים לנכד אך לא נין.  הכוונה ברהרי    ק"ל,

 :([. ם ד"ה אישה ]מס' ב"ב )קידב"ד, כגון הרשחיין נכאראים לולעיתים קו  נו בדוקאו שנכד איצינ מ  באים, כילכל הדורות ה

ל נין  ס"ג בתפסיר כמדומה לי שכתב עבן, אך הר-מפרשים מפרשים ניןום כאן ובישעיהו )יד,כב( ושם כל ההתרגת  באמ  ומנם,א

 ר רביעי. דו –
 

 .ו שניהם“שבענ בע כי שםקרא למקום ההוא באר ש ל כן „ע  –)כא,לא( 
 

א חוזר לבאר  ה  כישם המקום,    לקריאת  ה ת הסיבהכתוב  היה לטעות שהסיבה  פייא  אפשר  "כי את רק הבפהכתוב    על  קודם 

 לקריאת שם המקום. כתוב לומר את הסיבה האמיתית ֶשַבע...". לכן טרח ה

 

 דעתי כי ירא אלוקים אתה“. „עתה י –)כב,יב( 

 

ן של אהבת ה' ודביקות עליויה גילוי  לכו"ע האן  רי כהדרגה גבוהה יותר,    היאם", שלוקיאולא "אוהב    מדוע "ירא אלוקים"  ק"ל

 ? בו

-רואים עכשיו    ,של ה' לשטן ולאומות  ליתן פתחון פהלא  טרתו היתה כדי  שמ  ,ניתן לבאר על פי דברי רש"יזה    ןכי נסיו  א. וי"ל

ויה נה תלאילא אהבת אמת ש  ניםפ  לכל  וחו, עמכלה  בה, למה שנעא שייכת מדרגת אה גוי לאלוקים אתה" כי אצל    כי ירא"

ל עכו"ם אפי' לאליליהם שאין קוראים ליחס ש  , בכל מקום  חז"לבכן חזינן  חנית.  א חומר ואהבת אמת כולה רווגוי הר. כי הבדב

סלתו בכתו  הוכיח דביקוכדי ל  -מן החורבןבז   -ופן אשר הוציא את אלילו מחיקנפוח כ  לשון "יראתם" ואף אותו תינוקאלא רק ב

של  ועשה   חיצוניות  נש"  -אהבהאורה  לכפעולות  וגפחבקו  בלשונם  קו  חז"ל  מנסחים  יחסו  פו",  יראתו הוצי"  -כיראהאת  א 

 אלילות ושטניות.ת שייכת רק באחדות ולא בפחד של  מחיקו", כוון שאהבת אמ

ף היסוד התורני שלו, על א  בההקררהם ברצון ה וד התבטאה אצל אבבה לחואה  נה המדרגה הגבוהה ביותר לחוד איה  גם אהב  ב.

כלנ שלא   עכהוג  למנהג  בנ הקו"ם  איסורריב  שהרי  למולך,  כהוהו  יהם  רק  בתורה  שרתר  בכרמל את  אליהו  הקרבת  כגון  עה, 

אחרי    הרייטה שקר הנסיון היה באי בצוע השחעי  ברם,שנואה בזמן הבנים.  האבות אך  מן  קרבה על מצבה שהיתה חביבה בז וה

בו  ש  ,ה שני הפכים בנושא אחדוריש כאן לכא   ה, שהריעוראת שאפי' הלא היתה    כברת יצחק  א  חוטמלאך שלא לשהוראת ה

 תשלח". ובזמן שרצה לשחוט אומר לו "אל חוט לו לשזמנית שאומר 



 כו 

 

, אך  בה.[המושג ירא אלוקים מאה לגבי א.( במהרש"א בד"ה אלא, סוטה )לאלוקים ]ועי' במס' ידי -עלו אמר לנ לשחוט הציווי  ג.

אמל השחינוע  לו  נ טה  ת  כמיד  -על  אמר  צאלאך.  היה  לן  אברהם  האהבה,  צאריך  דביקות  של  משיא  הנאצלתת  הנטיה   של 

ולכן  ברעדה"  הה ביותר כלשון הכתוב "גילו  יראת הרוממות, שהיא הבחינה הגבו  על ידישל אמונה ולכובשה מחדש  ינה  והעד

 . " בלבדיחידך נאמר "בנך " וכאןאהבתיחידך אשר נך...בתחילה נאמר לו "ב

 

 חיי שרה  רשתפ 

 

ויען עפרון החתי „ –. )כג, י(  “וישתחו לעם הארץ לבני חת„ –. )כג, ז(  “חת -וידבר אל בני „ –  ()כג, ג

שער באי  לכל  חת  בני  באזני  אברהם  לעיני „ –יא(   ,גכ)  “עירו-את  נתתיה  יב(   .“עמי-בני  לך   )כג, 

וישקול  „ –)כג, טז(    .עם הארץ“   ניאזב עפרון  אל    רוידב„  –יג(  כג,)  “הארץ -וישתחו אברהם לפני עם„

את   לעפרון  חאברהם  בני  באזני  דבר  אשר  כ הכסף  שקל  מאות  ארבע  לסחר ת  עבר   –יח(  ג,  כ)  “סף 

ל„  למקנלאברהם  חת  עיניה  בא  בני  שערבכל  בו   ויקם„ –כ(  כג,  )  .“עירו-י  אשר  והמערה  השדה 

  .“בני חת   מאתלאברהם  לאחוזת קבר 
 

  היתה  הסופיתפשר לומר, כי הקניה  ין מדוע אי איש להבית.  יתה תחת ביקורת ציבורטית הפרמודגש, שכל הקנייה ה  ן נה כאה

ל  ע  מן העיר,  ותברהקת  יצריך להרחיק את ברך כלל  די ברשה  ות במרכז הישוב,לקבל את הסכמתם לבית קבר  דיאת בני חת כמ

קברינו במבחר  „ שהרי בני חת אמרו לו  ,“הוא יעשה בה מקום קברות וקרקע  אחוזת ה„    –מה שכתב ה"שפתי חכמים" אות ד'  יפ

 א בקצה שדהו , אלהקברות שלהם  בביתלא  . משמע, שביקש מקום  ו(“ )כג,למך ה מיכל  אל  קברוך, איש ממנו את  קבר את מת

ית  רשאה ציבורעפרון ההיה ל, כדי שתמקום  חת במעמד המיוחס באותו  יקש אברהם קודם לכן לדבר עם בנילכן בעפרון.  של  

ר היה סקרן  אשעמד הנחות,  הממארץ  הם  ע.  נה אישית לעפרוןפהוא    ךכר  ואח, לא בבית הקברות, אלא בתוך הישוב  לקברלכך  

את זה, כי הם לא היו מוזמנים למו"מ הפרטי    ולא ראו  "באזני"  -  רהם והם רק שמעו אבו  רוןאת המו"מ בין עפוהתקהל לשמוע  

אברהם  קיבל    ךכר  בני חת ואח  לעיניהיה    ניהם, אז הקנין הפרטיבר ביו מרחוק וכאשר הוסכם הדיבוהקש  בין אברהם לעפרון

אחר כך  והסכימו לכך, כדי שלא יבואו  ואחרי שגם עם הארץ שמעו    מאת בני חתהמכירה    על כעין טאבו,  י,  פסו  רשואי  ואבינ 

 . ויתאוננו על כך שזה מפריע להם שיש בית קברות המרכז יישובם

 

 „וישבע לו על הדבר הזה“.   –פס' ט' ר לך פן תשיב את בני שמה“. ם השמאברהיו „ויאמר אל  –(,ו)כד
 

כיון ד  וי"ל,   ? ת רבוומשקה מתורלה  בד אברהם, שהיה דועזר עוהשבעות לעבד נאמן כאליהיה צריך איום    מדוע  ויש להבין

כשהוא בדרך ובפרט בבית    אולםת,  לדרגות גבוהו   יעלהגחסות אברהם אבינו יכל  ב   כל זמן שהיה י ש, הרררולל אשלא יצא מכ

יכולה ללבן המכש גם  גתו כליל )ולכן היה צריהוריד אותו ממדר ף עם תרפיו, עצם הראיה לבד מכל מה שנעשה שם  איום  ך 

מצרים ואת אשר עברנו   רץשר ישבנו באת אתם אעידאתם  „כי   – ז(-כט,טו)  נצבים  רשתוב בפפי שכבר כת , כמלבד שבועה.(

עברב  בקר אשר  ר  וותראתם  הגוים  )עי'  גלוליהם  ואת  שקוציהם  הפסוקיםאת  בהמשך  בכם  -)יז((  (ש"י(...)ומיד  יש  פן 

פונהאיש. לבבו  ה'...“.    ..אשר  כתבד"  "יוברשהיום מעם  בכם,  יש  פן  צ „ל -ה  אני  שהדברים    לופיואריך להשביעכם“  פיכך 

  ראיה ארעית אלא רק אחרי  דייל  ם עאחריים  נות מיד לאליללפוי  עד שעש  ,פגע עד כדי כךנ   ל ברוך אינובכלמי ש  ם.וקצימש

חז"ל "ותתע"   יםומרד להשפעה. וכן על הגר אארעית גורמת מי  שעברו ישראל את כור הברזל במצרים, אך בעבד אף ראיה

כינה. כך השנה  גדולה בהיותו מחוץ למחו  מתגייר סכנתף הכי א  ,(א ל'בית אביה“ )פדר"י  לגילול„חזרה  –   )כא,יד([  שית]ברא

שר פי דברי הרא"ש אגר קטן לגדול שרק עליו נאמר "כספחת". אולם זה קשה לי מעמדין במס' כתובות )יא.( בין  הר"  גם  מחלק

 הערותינו שם. ועי' הובאו במנ"ח מצוה קצ

 

 יש משתאה לה ומחר והאיש –א( ד,כ)כ
 

שמעותה הרגילה, ה מממילה הוציאה את הורשהתג[ על המילה "משתאה",  ס" ח"א, סי' תק",  שב"ארה  שו"ת הרשב"א כתב ]"

נוה כך  התורה  ר"ה  שכן  במס'  ירושלמי"  ב"תלמוד  שהובא  כפי  "„  –גת,  )כב.(לשון  ]ר"ה  לשון  ציד"  המקומות  ברוב   ]

נמנען"  בכל לשו  דברה תורהד..."צי דבר בל ואינה  וכן שמשמע ענין אחשות מלומר  כל מקום שב  ,משתאה לה"יש  "והא  מור 

ה... בענין עכוב והמתנה כתרגומו ]בראשית " ]ישעיה )כד,יב([ ועכשו דברשער  יוכתיה  ן "שואה" ו"שאשומל  הוא  וןאותו לש

מדו חכמים  ל  ון המתנה וממנו" והכל מלשתיקיונתן שם[ "גברא שרגום  ת=  סתכל" ויש מתרגמין ]"וגברא שהי בה מ)כד, כא([  

ל הבלשומר  למ  המנעשלא  שעל  זר  ערוון  ]=לשון[  נאמר  אינו  הב  שאמ  צדל  כמו  סאתיים  גרב",  "כל  רו  הזה.  מחזיק  שהוא 

היה להם  ", ה להםית" או "כל כלי"..."צודכאן לומר "כל חב מ"או גרב או ילפת" ]ויקרא )כא,כ([ והיה להם    המורגל ולשונו  

   “...הענין בלשון זה.א א נמנעו מלהוציאורב"... ל.."לומר".

' ר"ה )כב.( . במס“ניצוד במקום סכנה [  –  פ"מ]פסה  בסיאימי איתציד    בי„ר  –תרומות )מז.(, הובא    ס'ירושלמי" במ וד  "תלמב

 . “([שי" ]שמואל א' )כדאת נפם בדרך כמו "ואתה צודה „אם יש אורבי – כתב רש"י על דברי המשנה "ואם צודה להם"

ל וגם התורה ז"ן חוהן בלשו  בלשון הכתוב  הןיד של אדם,  ם צעו גממשה" ש לגבי המילה "צוד  אאת דברי הרשב"  יש להבין

 אדם.  עה, אלא שזו משמעה במובן רחב, ציד גם של חיה וגם שלגם חז"ל לא הוציאו את המילה ממשמושה קדוה

 



 כז 

 

 . “יועמ גוע וימת ויאסף אל...ויאלה שני חיי ישמעאל„ו –( יז)כה,
 

ת גדולות" בהוצאת  ראואמנם ב"מק,  על פסוק זהן  הרמב"פירוש  של  כ"י  בת  טעו  מעיר על)סז:(,    "ק"ץ חיות במס' בהמהר

 .המאור" תוקנה טעות זו מכון"

 

 לדות תו רשתפ
 

פס'   .“שדה איש  „   –. פס' )כז(  “יור ויקראו שמו עשכלו כאדרת שע   ויצא הראשון אדמוני„ – )כה,כה(

 . “כן קרא שמו אדוםל ם האדם הזה...ענא מן האד טניהלעי„  –)ל( 
 

א על פי הצבע ול  על פידוע נקבע שמו דוקא  מ  ב.ו.  מהות  -קבע שמונ   עמיחד פ  מאורע    יפל  דוע עמ  א.  ' שאלות.ל גלשאו  יש

דוקא מה  רי אדמוני היה. ולשה  ,והיה לקרוא לו כך בהולדתאפשר כבר    ,הצבעאם הוא כבר נקרא על שם    ג.הלעיטני.    -דבריו

 ? ו עשיוקראוה

בזמן    ב.ן )סה:([.  רובי]עיכיסו ובכעסו“  וב  סובכום „בג' דברים ניכר  אדכי ה  ,מהותותה  ת היריכתו נ דוקא כאן באכיל  א.  וי"ל

,  ת"הלבבו"חובות  ושליח המצפון" ]  קולמוס הלב"וא  ניכר במעשיו ובלשונו שה  ף מאד או כאוב, אז הוא בפרטעיי  אדםכשכזה  

 ...„הלשון קולמוס הלב  –  ר""חכמי המוס  בשם  -ייחב   בינו,א( כתב רההר )כב  ר'בהקדמה לפכן  ו   126עמ'    ,"בפ  ,שער הבחינה

מר  ומכך שא   .[והשכל נמצא בלב כידוע  „הלשון שליח השכל“ – אירי" בפירושו למשלי )א,ג( כתבה"מ  ילווא  ער המצפון“וש

  ו ביכו אר הוא דם וכן ברותשבטויו החזק ביו לצבע זה  יכתה אחת, גילה את משבמיל  ", אף שיכל לבטא תאוותופעמיים "אדום

כשהוא נולד    עשובתחלה    ג..  כולואדמוני  נולד    מדועגם  רצחני והוברר  י  אופ  שית )כז,מ([ הרומז עלראבך תחיה" ]בחר  "על

שיו, שכל ע  -ת ולכן קראו לו כךצוניות שיער, אשר משמעותה חיוהיה נראה כאדר  כולו מכוסה בשיער, כאשר עורו בלתי נראה

 -  שיו„ע   –מר  שהקב"ה א  ,כאןל  חז"ְפנים ולכן מסרו לנו    לאבהתגלמותו לקר  , השוינ והי   פנימיות,  -מהות  ליולו רק עטיפה בכ

חר שעשיו עבר ג' יעקב אשר מיד א  תכלית השקר והראשון שראה זאת בחוש הוא  –  "ר )סג,ח([הא שווא שבראתי בעולמי“ ]ב

]ישעיהו כח"    פוקוי ה' יחליו "מר באנ   צוותמלמוד התורה והמו  שגם אחרי תשות  נגוד לצדיקב  ,ות ביותר היה עייףחמור  עבירות

נציג הס"מ עלי  רצח. עשו    -יבוד הנשמהא  -ההעדר  -אשר הוא התגלמות השקר  דום,ו אאת שמקרא  הוא  ן  לכ  )מ,לא([. הוא 

 )טז.([. בתרא  ה"ר הוא מה"מ“ ]מס' בבא„שטן הוא יצ –א הוש ,אדמות

ולם ע  את  )פז.([. צדיקים בונים  "מרבה“ ]מס' ב ם העושיוט  ם מע„צדיקים אומרי   –ך  הפו  יההתהליך העקב אבינו  ל יאצ  ,מנםא

 אחז בעקב עשיו. לאויר העולם יצא ש עוד לפנימיד  ,לכןת האמת במעשה. הטבע דיעל יהאמת 

ללידה ן  ([, יהיה הראשורש"י )כה,ברי ה מטיפה שניה ]כדבליצירת שהוא עשיו, שהיה שני לא יכל לשאת זא יעקב -עמוד האמת

ותו יצא לפועל, אך כיון תגלמ בה  את המצב שהשקרר  עצויר העולם. יעקב ניסה לאוצאת השקר ל  את  מנועלו  ה ידומיד נשלח

כאשר רצה שקר,  ]וכן מותו היה מלווה ב  היות על ידי שקרא "שווא שבראתי בעולמי", לכן גם לידתו היתה צריכה לשעשיו הו

 טאהח   שהשקר יהיה בעולם אחרי,  י כך גזר ה'כ  ,.(.[ג)יוטה  מס' סה, כמובא ב פלורתו במערת המכעל ידי קב  כורבלהחשב כ

על פי נהג  אמת,    -מת תהיה מוטבעת במעשה ויעקב שזו מציאותוהיינו שבבריאה הא  -ה, שחותמו אמתהקב"כך  ולכן קרא לו  

והובלידהאמת   ד  וס  „הוא  – עת תמוט רגלםל  ו )לב,לה( ד"הנ בפר' האזי  ים" ר בפירוש "אור החיא שאמתו וכן לעתיד לבוא. 

רגליו  משיחא  עקבות  מרמא ניצוצי  ברורי  רגלם    מ,ס"  הוא  ה  עושישל  כשתמוט  מדבר  בה  שנגע  ממה  ותגמר  מעמיד רשעה, 

וצאו י ה כ   ,תר לס"מ שום כחין יומ הוא בירור האמת ואז אקב זאת ברגלי ס"כידוע ליודעי ח"ן“, שאז יתברר סופית שאחיזת ע

קב" מיעקב "דרך כוכב  יערע  זה שנאמר על המשיח מז  ו.קר בהתגלמותכש  י כלנ עילה ליתגנפלו בו ואז  ש   כל ניצוצי האמתממנו  

)כד,יז([ ה  ,]במדבר  מהותוהדריכה במקום  על  ואילו  היא.  א  -עקב  עשיו  העיד שרו של  המב ישראל  הוא מלאך  במהות שר  ין 

על ולא  אשר  עשיו  רוחנית  גשמיות  רק  הו  שכולו  רואה  עא  שיעקב  יעקבוקלעינים  אך  אותו,  לקרוא  יותרוחנ   לושכו  ב   יכול 

 דום א -תו האמיתיתאו מצילהגדיר את עשיו על פי ו
 
 
   עשו איש ידע ציד איש ויגדלו הנערים ויהי „  –כה,כז( )
 
 

 אם  ב.דה" ש שה להוסיף שהוא "אילשם מהוא עושה בשדה, אם כן  בוודאי שאת הצידאם עשו יודע ציד  א.  ק"ל
 

  ד.צי -עושה בה  ואשה שדה" ולאחר מכן הפעולהש ך, קודם "אילהפתוב כצריך ל, לכאורה היה בריםשני הד נכתבו
מדנו שאין כי התורה בא לל  האמיתית של עשו ואופיו ולכן נאמר "ידע" ולא "צייד",ש"ידע ציד"  בא ללמד על מהותו    לוי"

ות צעוק הבא, באמ בפסובא  השכפי    את אביו בפיו,צד    לכן אמרו, שהואס לאנשים וביחאלא על הרוע שלו    חיות, הכוונה לציד  

"איש שדה" בא להורות כיצד הוא ח וכן שהוא צד נשים מיד בעליהן.  והמלבן  יך לעשר את התצראם  שאלות של התחסדות,  

"איש"   עצמו.  את  כפהציג  חשיבות,  חז"ל, שכמסמל  בדברי  תי שנאמר  מתואר שהאשר  מסוים  מקווא  נא  מסוים,  איש של  ם 

הבורא, כמו  בודתל עמסורת אביו ש אתיך הציג את עצמו שהוא ממשו תו מקום. עשבאוותר יחשוב בא שהוא האדם הה היהכוונ 

 מקדש "אברהם קרא לו הר, וכן על ה  )כו:([]מס' ברכות    "לשוח בשדה" שם הוא תיקן את תפילת מנחהשנאמר על יצחק שיצא  

מצעות התבודדות באפילת המנחה ד תיסו  תמפתח אבות אביו ואף בעק  טען שהוא הולך בית". עשו ראוקראו שדה ויעקב ק יצחק

צומח בו לרמות רוחניות באמצעות תרומות ומעשרות ם ניתן לייחד ייחודים ומעלה את הה ושבשדהטובה ביותר    רהבצושתתכן  

ומתהנמצ יש לאות רק בשדה  גם את התבן  אם  ולבט  בנ הנמצא לעי  מלחגם את הדומם, את העשר  ליעקב   יגודתים במערות, 

מסוהנוטש   אבראת  האמיביומסתגרבתוך  יו  ת  הסיבה  באמת  אך  בשדה,שתיתת,  נמצא  כהוא  הו,  והוא י  ללמוד  רוצה  איננו  א 

 צד שם חיות לצורך תחביביו, כדברי רש"י. בטלן, ה



 כח

 

 .את יעקב“   בתאהקה  ת עשיו כי ציד בפיו ורביצחק א ויאהב„  – )כה,כח(
 

ויאהלו  ותהי  „ – נאמר,  )כד,סז(  יללע כמו  בה“לאשה  )יג,באמנו  ן כ .  ]ש"ב  הובא([יאן  אמנ   –  ,  וון"ויאהבה  שם "  פירש 

בכך ה אהבה מותנית  ך ביצחק לא היה כן. אמנם, מה שכן היה ביצחק, שזו היתאהבה תלויה בדבר, אכי באמנון היתה  "ט","בעה

רק   ,נית בה מותהאאן זו  ם )סז([ וכן כ ש  ירש"ת רוחניותה ]שרה בגדלו  מתאחרי שראה שהיא דוגה רק  שהוא החל לאהוב אות

 שעשיו צדיק ולא רשע. איבתנ 

מא על  , דהתשובה מובאת במדרש תנחוונראה  ?הוא רשע  חק בצורה מוחלטת כי עשיו  לא ידע יצ  כיצד,  כולם מקשיםם,  מנא

ו וחשד שיאכילה  לכהת צידו על פי ההו שישחוט אירהיה הרי צריך להזה  . הואמי הוא עשיו  ידע בחכמתושה. יצחק ודאי  הפר

א ידע ש"אין שם שמים שגור בפיו" והתפלהוא  מובא במדרש.  , כלבה, שרצה עשיו להאכילו כמז ה היה גרוע  ולמעש  ,הטריפ

על אף    ,הקטיר לע"זלהם למתחתן  וכיצד הוא נותן  ראה עם מי הוא  בחושבו שהוא עשיו. הוא גם   כשיעקב הזכיר את שם השם

ברי המדרש בד   יאאלא התשובה ה   ,לספר לו   ים ה שיכלו אנשממיו,  שעעל מע  ידא זה, יצחק  לל  ברור שגםיצחק.    רת רוחו של מו

 )הובא שם ברש"י(. “שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו בפיו של עשיו, „ – בי כי ציד בפיולג ,שם

ש,  עדיין קשהם,  אמנ יתכן  אתכיצד  ירמה  ענה  יצחק  עשו  כך  גם    שםהמדרש    ועל  וב" )הובא  בחיי   ,הטורים"(  בעלברבינו 

לו  בהאוכל ששה יעו  יה לשםה  כל הזמןעשו  יא  והשוחד  יצחקנא  ןלכני חכמים.  עי  ורשוחד  עיניו"  מר על  . השוחד  "ותכהינה 

 " הלב.מעוור גם בלא לדעת שמקבלים שוחד. הוא מעוור את "עיני

ל ושכו כמ  בו היהחייב, אך לי   ןידהל  ה בשכלו כי בעעל מדין ראו  אסוב, כי פעם ביושב שה מסד מגדולי הדורות, רבי מסיפר אח

מו  הזמן לצדד ולא הבין  בזכותו  ואז הבין    ידו  עד שהכניס אתע,  דולהפך  ופתאום מצא בו כסף  הטיל כסף   יןדל השבעלכיסו 

רוח קדשו ו ולכן אף  שילמעשה מקבל שוחד מעשהוא  זכותו, כן יצחק לא ידע  תרו כל הזמן ל  לכיסו בלא שיבחין ולכן עיני ליבו

 – ה שאמר יצחק לעשיובי מ)כז,ד( לג ב  הלןל  ועיין מה שכתבנו  ו בפיוודלרמותו ולצ  יו יכלשעעל כן    .נמנעה ממנו  יבובלאשר  

 . ם כאשר אהבתי“ועשה לי מטעמי„
 

 “פן יהרגוני„ –  )כו,ז(
 

ל היה מוכר   הואהרי    -שיהרגוהו  , כיצד חששמוברהם עצ"ש קשה על אלך וכחשש, הוא הרי היה בן מ  כיצד יצחק  הבין יש 

המבול גדרו עצמם מעריות, אלא מכאן    אחריובני המזרח    וה.אלורצו לעשותו  רא )צא.([  בת-]מסכת בבא  העולם    לך על ככמל

 לומדים, מהו כוחו של יצר עבירה, כשאין יראת אלוקים.

 

 גֵדל“ ויגדל האיש וילך הלוך ו„  –יג( כו,)
 

, כיצד א"כ.  “ויגדל ויתן לו... ד  מאך את אדוני  ' ברוה„ – ה(אמר אליעזר )כד,לעצומה, כמו ש  שהאיר לו ירו השהרי אביו  וק"ל,  

ליו, הוא מאבד  דם שמקבל ירושה עצומה, אך ברוב טפשותו או שכך נגזר עשיש אוי"ל   ? ביצחק רק "הלוך וגדל"  לומרשייך  

 ו.ינ הלך לפיותר ושמו הטוב  והונו גדל הרבה ברך מאת ה'התק בגדולתו הרוחנית ך יצחאת כל הונו בענין רע, א
 

 . ינה עיניו מראות“ כהות„   –ז,א( )כ
 

בגלל   אלא שכהוי עינים הוא   ? אי "מראות" ולשם מה תוספת זוה וד ו עיניה בזקנותה. וכהוי עינים זי כהקה לא נאמר כרב  על

כהו  ניו  עיו  בולמוס, לגבי מי שאחזו  במס' יומא )פג.(עצמו. וכן  ה  נוצרת במנגנון הראי עיה הונית מחוץ לעיניו ולא בסיבה חיצ

“. כמו כן מובאים בין טוב לרע משיבחין     ?היו יודעין שהאירו עיניונין  "ר מ„ת – ראהגמם  אורו עיניו. שואלת ש  כלשאואח"כ כ

ציד שו הרשע ועוד, על שהיה מביא  עיניו של יצחק ? מפני שנסתכל בדמות ע   ולמה כהו„  –  במדרש תנחומא ח'  שונים  פירושים

ות כנען והיו נשיו מעשנות ומקטרות לעבודה זרה  ל מבנ עמד עשו ונט..." )דברים ט"ז(ומאכילו וכתיב "כי השוחד יעור פקחים

. אמר הקב"ה, הריני מכהה את עיניו שלא יראה ויוסיף צער וכן  ומיצריצחק    האהימנו שכינה מיצחק והיה רושלהם ונסתלקה  

יצחק יודע  רך לעשו, אמר הקב"ה יכהו עיניו ויבוא יעקב ויטול את הברכות ולא יהא  לפני הקב"ה, שיצחק יבצפוי  ה  לפי שהי

צים  דבר דומה ? למי שהיה טעון כלי ע? א"ר אבהו, משל למה ה  כהו עיני רבקהלא  למי הוא מברך לפיכך "ותכהין עיניו". למה  

ים לכלי חרס נשברו כלי החרס, אף רבקה, י עצים לא נשבר, הקיש כלי עצ. הקיש כלי עצים לכלוכלי חרס )= שעשוים מעפר(

, שנאמר "וייצר ה' אלהים לא הזיקוה, אבל יצחק שהיה מן העפר, הזיקוהו,  ם כמותההעצמ  לפי שהקישו לה נשי עשו שנבראו

ב(   את )בראשית  עפר"  לחומש,  “האדם  בפירושו  רש"י  והביאה  סיבה  עוד  הובאה  במדרש  יצחק.  שבכו כהו    שעיני  מהבכי 

הובא במס'    ושג "הצפיה" וכן"ל במותיהם נשרו לתוך עיניו. לגבי ראיית הקב"ה נוקטים חז עקידת יצחק ודמע  המלאכים בעת

רשע   פהצווכן "  למה שיקרה לאחר זמןוא ראיה  , שההקב"ה"  צפה"  הובא  אבות "הכל צפוי והרשות נתונה" וכן בעוד מקומות

 .)לז, לב([]תהלים  להמיתו"לצדיק ומבקש 

כתב כאן, שדוקא משום שנשי וני"  תו. ה"חזקוא  והוא כל הזמן ראהי יצחק כהו דוקא כי עשו היה מצוי אצלו  פי המדרש, עינ -על

מצוי אצל יצחק   עשנן לא הזיק לה, אך מאידך אנו רואים במדרש, שדוקא משום שעשו היהאצל רבקה לכן  עשו היו מצויות  

 ?  והוא ראהו תדיר, לכן הוא ניזוק

  

 



 כט

 

ל„   –ד(  -)כז,ג ציד  וצודה  כאשרלי    שהעוי  בהב א  מטעמים  ואכלה  לי  והביאה  נפשי ור  עבתי  תברכך 

 .י מטעמים ואכלה ואברככה לפני ה' לפני מותי“ ועשה ל הביאה לי ציד„   –. פס' )ז( מות“ אטרם ב
 

א והחשוש ש' )ז(. רבקה לא רצתה שיעקב יבפס ל ידי רבקהין ציטוט דברי יצחק עחק וב בדלי הלשון בין דברי יציש לברר את ה

שצדים  , מדבר  "הביאה לי"  -רק את המשך דברי יצחק  אאל  ,""צודה  לו  אמרה  לאהיא    יו של אביו, לכןוו צימדי הרבה מ  המשנ 

 תביא מאשר ביקש סתם מטעמים ואתה יצחקהבתי", היינו, שכביכול השמיטה "כאשר א אותו, היינו, בלי לצוד אלא מביתו. היא

ו ישעש  יבאותו מתכון כפק  א תבשל את האוכל בדיול  מויעקב, שמא אשוש  יח  אכדי של. היא השמיטה "כאשר אהבתי",  אהב

ד אב והוא תמיד  דול במצות כיבויצחק שיש כאן תרמית. יעקב גם חשש, כי עשיו ג  ז יבחיןהיה עושה, אשר אותו אהב יצחק, וא

כי יצחק ,  עתית וגניבת דממונ ה  אנ כאן הו"בעבור", כי יעקב יחשוש שיש  יטה  ". היא השמ לכן חשש "אולי ימושניצמו ומביא בע

ואני אברך אותך בכל   היינו,  ,ך נפשי". "תברכ"והביאה לי" - מים )טבחות( ומלצרותעת מטיברכה תמורת עשי  -עשה עמו תנאי

 ם לברכה זו לעשיו, ממילא אין מסכישה' אינו    , כיון. רבקה אמרה לורש"י(אם ה' מסכים )ה'", רק    קה שינתה "לפנימקרה. רב

 שינתה ל"לפני", שמשמעו ממש כעת אני   היא -"בטרם"  ' רוצה.שה רוצה לברך רק את מי    חקיצנאי לא חל.  והת  אהנ וכאן ה

יסכים לעשות דבר  ולא    עה שיעקב הוא עמוד האמתהיא ידש  משום    זאת,  ו  רמזה לו, שאם לא עכשיו אימתימות. היא  הולך ל

 . רו הוא שקרשעיק

 
 . “ה לי יאבם...והוצא השדה...מטעמי„ –,ג( )כז
 

שלום בית, שתדע   , משוםלא רצההוא   בקה לא תסכים לברכה ולכןר ש עדישיצחק    וי"ל,    ?  אמר שיקח מצאנו הפרטי  לאמדוע  

טעמים  המ  א לביתו את ולא בבית ורק אז יבי  ם אחריצוד ויכין מטעמים במקושילך לשדה ומשם    לעשו  אמר הוא  בכלל מזה ולכן  

 הבשר את רבקה. ןר מאשא לכבד ממה שנ בל ,ק בינך לביני ורק לירר , שיהיה הדב"לי" מןזכל הק יצחמוכנים. לכן הדגיש ה

 
 .“ ם כאשר אהבתימטעמי עשה לי„ –)כז,ד( 

 

ות רעות חי  ת ליער ביןאב במסירות נפש, ללכ  כיבודו שיעשה במיוחד בשבילו  אמר להוא  , לכן  יצחק יודע שעשיו מאד מכבדו

, כאשר מנמרוד  חמסש  את בגדי אדה"רבש  א לא מסתכן כי הוא לוושהצחק לא ידע  ה, שיראנ אוהב.  ה שהוא  ולהביא דוקא מ

והו יה חושד כי נשותיו יגנבום, ולא משום שהמניח את בגדיו דוקא אצל אימו בכל יעשו    היה    לכןת.  מבגדים אלה יראות החיו

כפירוש  ] )סה,טז([  שברש"ב"ר  )השני  שבי  הראשון  כפירוש  אלא  החמודובגדי  י  כרש"י,  כז,טו(,  לבגדים    ת,עשיו  הכוונה 

 בכל יום ושהוא כל הזמן ביערות ובשדות.    אוותיוהוא מבזה בגד חשוב זה לצורך מילוי תשדע י  לא רצה שאביו כי אחרים,

שכיון שהוא מסתכן מפעם לפעם ב,  כי הוא חש   ביקשו להסתכן,  יצחק  ד, כיצמסתכן. אמנם אין להקשות  יצחק חשב שעשו  ,לכן

כן,  א הבאפעבם  ממים  כאשר  אזי    לאה,  לעצמו,  לצוד  לויצוילך  גם  מ  ד  שושוגם  ניזוקין""ם  אינן  מצוה  מה שלוחי  אמנם   .

לעש  ששואלו צריך  אם  דוקא  צריעשיו  אם  ולא  ומלח  תבן  אור  מים  לעשר  שהואב  ך  נראה  וכדומה,  דבשלמא משום  המות   ,

מח יש  הןבהמות  אם  שניזונות  "ג  לוקת  אף  זבכ  רקע,קמהרות  ישיידולי קרקע",  מיאל  יש  עצמו  ך  א,  חולקש  ת  יע  המגהמזון 

צריאדם  הדי  י-על  קרקע  מה כן  אולי  כתבן,  הבהמות  לעשרלצורך  ביםך  רק   ולא  מערות  של  בקרקעית  גם  גדל  ומלח    ו. 

ועומדיםשאבוס„   – [)"מ )פה: ל  ]באכל בהמות", כדברי שמואומשמשים "גם למ וסיפרו לי מיהודי תימ ליהם“מא  ים  ן, כי  . 

רצוכ ישמ  אשר  הינ שהפרות  שחיטתן,  לפני  הרבה  לפניהן  יוו  אוכלותולח  מ  נותנים  היו  זו  הפרות  מאכילה  ו הי  הן   וכתוצאה 

 בעל כרחן.א צורך להאביסן אוכלות כמויות של אוכל וכך השמינו מעצמן לל

 

 .“ עזיםה  משטףתר ריח רע יו  והלא אין„  –רח וי ד"ה י)כז,כז( רש"
 

גן עדן, אלהם רי  השון היבגדי אדם הרא יעקב היוך  ח  לכן רבקה נאלצה לתפור לו   ששי  ידוכים כשני עמורא  כיון שזרועות 

   בר' )א,כב([.יים על זרועותיו ]כמה גדעורות של 

 

כדי  „   –  "י פירש שםורש  גה את יעקב אחי“רואה  ליבו יקרבו ימי אבל אביויאמר עשיו ב„  –)כז,מא(  

 . “לא לצערו 

 

עקב ישאר בקרבתו,  חשב שישעשו   י"ל,ו.  רעטהרי אביו יצ   וורגלהכך  -ריפז בנו מיד אחאלאת    עשו    לחמדוע ש ,ין א"כיש להב

יצחקדי שכאכ ימות  ולא יוכל "מ ממהולך לחרן, מרחק אלף ק  הוא ראה שיעקבש  יוכל מיד להורגו, אך כיוון  הוא    שר  קומו 

לעשות   לא רצהוא  לכן הכדי להורגו,  חרן  ב   אנשי מקומו   נגד כל  םך להלח יעקב ישמר ממנו ויצטר  ,ך לחרןיל  ואפילו אם   להשיגו

מכך. גם אביו לא ידע  ם ולכן חשב להורגו בדרך, כאשר הוא יהיה לבד ווד עולעצמו כצדיק יסהציג את  עשו  י תמיד  הרשת,  אז

כל יוא יהיה מי שלפשע ול  יה זכרואת כל בני ביתו, כדי שלא יה  ותולו להרוג אהיה בדרך, מיד התנכל  חרן וואכן, מיד כשיצא מ

 חק.לספר זאת לאביו ליצ 

 

 

 



 ל

 

 ויצא  רשתפ
 

כי לא אעזבך עד  בתיך אל האדמה הזאתך והש הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלו„ – )כח, טו(

 .“ אשר אתואת העם   ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ„ –( )לב, ח .“ דברתי לך -אשר אם עשיתי את אשר
 

 ו לביתו ולא יעזוב אותו לרגע ? מור אותו בכל מקום ויחזירהפחד יעקב, הרי ה' הבטיחו בנחרצות שהוא יש רה קשה, ממהלכאו

ת הגמרא בקיצור "שמא צים הנ"ל ומתרבקיצור הגמרא במס' ברכות )ד.(, אחר שהיא מביאה את שני הפסוק תשאלה זו שואל

ובכל הנביא, כאשר ה' שולח אותו למשוח את דוד למלך  ת בסוף מס' חולין לגבי שמואלמבאר  הגמראגם  . כך "יגרום החטא

 .ושמע שאול והרגני""אומר זאת פוחד שמואל ו

בדרגת דבקות מאד גבוהה באלוקים ולכן אלוקים נגלה  הם היוולשמואל  שבזמן ההתגלות האלוקית ליעקב  כוונת הגמרא היא,

ה, אך הם חששו, שמא בהמשך הזמן הם יעשו עבירה יהיה דבק בהם וישמרם מכל צר והבטיחם מדה כנד מדה, שהוא אליהם

דבקות זו וממילא כבר לא לא יזכו לאותה דבקות אלוקית בהם עד כדי שמירה אלוקית  דת ממדרגתרום להם לרג, שיכלשהיא

 שלא יאונה להם כל רע.  

קית להיטיב עם הצבור ללא ישנה הבטחה אלו , שכאשרידוע כל זה הוא ביחס בין האדם לאלוקיו, אך ביחס של הציבור לאלוקיו

כאשר קיימת נבואה  , אךיים בכל מקרה, גם אם הצבור יפשע מאוחר יותר, אז ההבטחה תתקרמו להטבה זוגשי הטלת תנאים

אם  וקית הרעה ללא תתקיים, אך אצל הגוים בהבטחה טובה גםלם בתשובה הגזרה האלהרע לציבור, אם הציבור יחזור בינתי

 א תתקיים.גוים ירעו דרכם ההבטחה הטובה לם, אם הלא נאמרו בה תנאי

, הוא שגם כאשר ישנה הבטחה אלוקית להיטיב ללא משמעות של "שמא יגרום החטא"הכתב ש הרלב"ג בפרשת וישלח )לג, ח(

 . יב לויטאחרי שקיבל את ההבטחה להשמקבל ההטבה לא ירד ממדרגתו  ,בו תנאי עצמותי םתנאי, בכל זאת קיי

טיב לא תשתנה בתמידות, בעצמותו של ההבטחה להיטיב, ההבטחה להיפי שציינו לעיל, שאם אין תנאי לגבי ציבור הוא כתב כ

להיטיב לא תמשיך להתקיים, כפי שראינו ביעודי  אך אם יש תנאי בעצמותו של ההבטחה, כאשר התנאי לא יתמלא, גם ההבטחה 

 טו( וכו'[.-טו(, )יא, יג-] )ז, יב ההטבה לעם ישראל בספר דברים

ראשוני האמוראים   .האבות תמשזכות ה  (במס' שבת )נה.  מצד אחד הובא  אבות תמה או לא תמה ? ם ההבטחה של זכות ההא

, לוי ור' יוחנן. אמנם, ריב"ל מוזכר במשנה בסוף מס' עוקצין-שמואל, רבי יהושע בן  רב,  –חולקים שם מתי תמה זכות האבות  

א ושם ל  )קז(  "ש כתב שם שתוכן המשנה הובא גם במס' סנהדריןך הרש ידי הרמב"ם, א-וכך הובא על  אאם כן משמע שהוא תנ 

מקשה הגמרא על רבי יהושע בן לוי מן המשנה ואם ריב"ל היה תנא, הרי    (:במס' ברכות )ט  ועוד  ימראריב"ל כבעל המ   הוזכר

   ברי תנא במשנה על תנא אחר.דאין מקשים מ

אלה זו נדרש רבי ישראל ש? ל  את זכות האבותשה' יזכור  לבקש  ו  כיצד אנו ממשיכים בתפילותינ   קשהאם זכות האבות תמה,  

יחד עם מרן רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנהחוק ומשפט"  אמר " סלנטר במ .  [בשנת תר"מ  ]בספר "עץ פרי" שהוא הוציא במשותף 

ועם ישראל   שרשו בעם ישראלום הטובים שההאבות תמו, אך מעשיהזכויות מעשי  ה הישירה של  ההשפעהוא מסביר שעצם  

ובכך   מעשי האבות  שלנו הם בזכותמעשים הבתפילותינו, ש  ם, הם הרי מכח מעשי האבות ולכך אנו מכווניממשיך לעשות אותם

בתשובה, מהכח  ם חטאנו, הרי שבסוף נחזורם להיות מושרשים בעם ישראל ולכן גם אזכויותיהם ממשיכים לעלות והם ממשיכי

 ולת האבות בנו.של פע

 

   .“רכות ועיני לאה „ –(  זיכט,)
 

גמרא ]מס' בבא  . ב“ורות אינן רכות כלבנותך בדיקה ועינים שחאין כל גופה צרינאות וכלה שעיניה נאות  „   –ב"ם  פירש הרש
 ם אמר שהואאפרי  בןו„   –הביא  בן עזראהאו  ה ארוכות"שמתנותי"   -חניוא, שאכן עיניה היו יפות במובן הרקכג.([ מובבתרא )

ארוכות  "ף,לאסר  ח ח  וטעמו  אל"ף“והוא  ו"סר  ארמתנו.  דמעותיה  תיה  שבזכות  מרחל  זכתהוכות",  שלושת   –  יותר   בכל 
 ברה עם יעקב. לפניה ונק שאה לפניה ילדהניהיא וכן  ם: כהונה, תורה ומלכות,כתריה

 , והך לב שבור כמומת  התפילת  גיע לדרגותלהו  הלאשל    הטוביםמעשיה    אתיכלה לעשות  היא לא    י(, כאה )ל,לארחל קינאה ב
על תה ובקשה כמוה לזכות בבלא בכעל כך, שכתב    ה"זהר"    המדרש.יה לבה טוב עליה ושמחה כדברי  ב והבחלקה נפל יעקכי  
על כך   לא בכתהו  וגדול בתורה  יד חכםמל ות תיפעם אם יעקב אכן ממשיך לה  ברר כלשת דרכים לולא יצאה לפר  כםחמיד  תל
ר לה "מנעי א אומתה אחרי פטירתה עד שהנביובכ  ל בפרשת דרכיםקברה רחרוכות, לכן נאשל    ' אב  ו,בה', היינ   שדבקהה  כלא
 ., טז([]ירמיה )לא מבכי" קולך

י  מא שהיה שרוביו הסו א  לפני  א החליף את עצמו במקום עשיום שהוד מידה. כשהגו עם יעקב מידה כנגמים נ נראה, כי מן הש
על הטיפה    היתה  ק, כי מחשבתוזוניאמנם הוא לא   שך.  בחואת אשתו    ו לוליפחהכן  ,  כל דת ודין  ל פיע  שזה היה   אףבחושך,  

 יה.  עקב חשב עלשר היתה מהטיפה אשר יוסף אולכן הבכורה הועברה לי אצלו ונכנסה ברחל ברורה אשר נשארהה
 
 
 וישלח  רשת פ
 

 .“מיד עשויד אחי מנא  ניילהצ„  –)לב,ב( 
 
"מעשו", הוא משום שעשו   אתב "מאחי...עשו" ולמה שכפרשים פירשו דהמ  .אחי""מי" ולא  אח  מיד"  מרבין אמאי אש להוי

ווצאצא ישראל,    להשמיד אתיו כדי להתגבר  ישראלעם  כגון הנצרות הק  ידי כ  לעתים מתנהגים עם  תה על  תולית שהעלעשו, 



 לא 

 
 , כגון הנצרותאחכ  הגיםתנ ים הם מלעת מנים  הזציה ובשאר  ויזינקהאי" של  פה  אוטו דה"ב  ,דתמהשיהודים שלא רצו ל  ,המוקד
  ילו ברשות הרבים רק אני , "חייה" רק בביתך ואחייה ותן לחיות"ו" ל דגלם "איש באמונתו יחיה"  עחרטו    טסטנטית, אשרוהפר
אתה  אחיה אךולא  עוצמה  מכשיר  יסדומ   מאידך  ,  ידי-רב  על  אשר  מלכליים  כיים  תופי  המסיון,  עם   לשמדם  נסי ואחרים  את 
ות זו וכן מתן ן מוסדות מסיון ענקיים של נצרהמשרות באוניברסיטאות, ש  ה עקיפה, כגוןורצבוהן  ה  רה ישיר, הן בצואלישר
וקרנומ לסטודנטי לגות  ומרצים  ת  לרדתם  כדי  במוסדמהאר   בארץ  וללמד  וללמוד  וץ  בחו"ל  בתובנות ות  מוחם  את  לשטוף 

שהאקדמיי  המסיון  ת וסדומ  שלת  החדשו במלהם  תו,  של  כלליובנ סווה  תר ות  של  המבות  מליו  ברעת  מאות  דולרים  וכן  ני 
ומ ה"ולהתנחלויות  ב ה סדות  ה"הסדר"  כגון  ברכהסדר",  הר  והסתא  .ישוב  עורמה  בדרכי  והיהודומנם  הנוצרים  צרים  נו-רה, 

וכאן  ת באירויהגשמו  יתהרוחנ ביותר של היהודים, בשואה  ם הגדולים  פרוטסטנטים הם הרוצחי יותבכמוץ  בארפה  ר ת הרבה 
 הפרוטסטנטית. תם הנצרוי שנהגה ונוהגת עד היופשו" ולא "מיד אחי" כיד עמולית בשיטת "קתה צרותהנ ה שרצח קטנה ממה

ל קשה,  "אמנם  נאמר  "מה  ולא  המיד"  שהרי  הח  נישוקמפי",  הקירוב  אמצעי  ביותר,  הוא  ד"ה כדזק  )לג,ד(  להלן  רש"י  ברי 
 .“לבל ה ונשקו בכה שעותבא רו רחמיולא שנכמא„ – והשקוי

שלו לחזיר  רי עשו ואדום נמהעמדת פני צדיק, שה -וצאצאיו ומצורת ההשפעה לרעה של עשכיוון להנצל  נויבקב איע, כי אהונר
)פו,  הלים]ת" )סח, לא([ ו"יכרסמנה חזיר מיערה" ]תהלים על אדום "גער חית קנ  סוקים, כפי שדרשו חז"ל את הפהטורף יערה
כאילו שהוא טהור. יש    ,הטהרה שלו  הראות את סימןכדי ל  ,טלפיו -וידיאת  ט  זיר פוש הח , ח(.  יגובויק"ר )  , ג(לדן )([ באדר"יד

נו, שיצילהו ל יעקב אביאת החזיר. על כן התפלדגלו  יב את ירושלים, חרט על  ומאי העשירי, אשר החריון הרכי גם הלגלציין,  
ידו של עשו הןצי המשנ ב  מפשיטת  הי  תא  , כדי לשמדכאח  באוא  במצב שה  בים,  ובת  גצהדי  י  הודי עלהעם   ך כעצמו כצדיק 

ת ידו כחזיר היער בעם והן במצב שהוא פושט א  כי רמיה והסתרהולרוצחו בדר  כדי להצליח לשמדו  ליצור קרבה לעם ישראל
  .תבגלוי כפי שעשתה הנצרות הקתולי בזוז אותוכדי להרוג, לשדוד ול שראל,י
 

  ...“ול הים.כחי את זרעך .ושמת..רת„ואתה אמ  –יג( ,)לב
 

זרעו בהבטחה האושר את השרדותב קעקי  ,ל"ק יהיה  ,יתלוקו של  זרעו  וכי    כחול  כי  ליעקהים  היה קשה  ומדוע   ב אבינומה 

י    ?  שמדיו  זרעוחשש ש ם“ דאשמי ו  י„הרף ממנ – קב   שראל כמובא בפ' עם יעשות לעח"ו לעשות כפי שרצה לכול   הרי ה' 

רע מנשים ז  איש, היינו, להעמיד לו  ך שש מאות אלףממ  ידואעמ  -בעה"ט"  א שם ב" ובמדרש אשר הומר האו[  ים )ט,יד(]דבר

 . יהרגוחושש שגם הוא   את עצמו, שבכך הוא כולל גם הבנים"פס' יב "ו על פי   "לויאחרות. 

 
 . יהם שלשים“יניקות ובנ„גמלים מ – )לב,טז(

 
מס'    ,.(סנהדרין )טז'  ]מסא  הוב  ,“. מאידך[()עו,ז"  ב"ר]"כתוב  סמו הפרא  בתשמיש ל  י שצנועפ ...ל„   –   י ד"ה גמליםרש"
ועודב  מס'.(,  צגב"ב ) )ו.(  בין, לענין גמל  [כורות   שפירשכפי    ,תשמיש כדרך בהמותבשעת    ם, שהוא משתגעהגמלי  האוחר 

)צג ב"ב  במס'  אינ .(  הרשב"ם  נרוזה  כצנ ו  בדיוק  זאה  אין  אך  מב  ויעות,  סתירקכל  קי  הרה ברש"י שרה  מרד  בעכבר   כירבי 
פ ע  ון"רכהז  "ספרבבקראט   ברל  כלל  הוירש"י,  בראשית  בספר  כי  רבה"  יפל  עבעיקר    מפרשא  ש"י,   פי  עלולא    "בראשית 

 ס. הש"
 

 .“ נשיו שתי   ויקם בלילה הוא ויקח את„ – )לב,כג(
 

ותר, זה מי  קבהכוונה ליעואם    "ואה הל "בלילה  לילה צ"לונה  כום ה, אשנראה כמיותר  המילה "הוא"  מה משמעות  ,ויש להבין

משפחתו בשפת שיעקב ריכז את    פירש שכוונת "הוא", היא לכך,  ב"ןהרמ  דאי הכוונה ליעקב.וב יקם בלילה"  "ו  בכתון שדכיו

ם  ם גבוהיין המאיורק כאשר הוא ראה ד  ניתן לעוברו  ים ולכן לאדי לראות שמא גבהו המבק, כמעבר יהוא לבדו עבר את  הנחל ו

 תו ורכושו.ת משפחא רהוא העבי

 

 . ו“הוא צלע על ירכו„ –לב  פס' . “מוע יש א קב„ויא –( )לב,כה
 

שהמלאך היה צריך   ד כדינין התמכין דאורייתא, ע, במה שגג יעקב בעק"לדאורייתא".    פגע ב"תמכין  מלאךי ה " כתוב, כהר"זב

 . לי יקר" כאןוב"כ .(הת )נ ורבהערותינו למס' בכו על כך ועיין וז לו זאת.לרמ

 

 .“ אם ישראל  כי מךש עוד יעקב יאמרר לא אמוי„ – (  כט)לב,
 

ע מדוו  ע שכך יהיה שמוקב  המלאך אז רק   ם כן,. אויברך אתו שם"בסוף פס' ל' נאמר "רכו, דרק  לא בי בכך  , הרויש להבין

  יכול רק  תיבח אמיש  רלומ  כי  "ל,ויה"מ.  מהוא  ש  ס"מ,-שרו של עשיו  על ידיח דוקא  צם, נקבע לנ ובפרט שם הע  של יעקב  שמו

ם  ומריל עם ישראל אלכן עה., זאת ודאי אמת לאמיתשבח  דברינא מעיד על אויבו  מי ששו  דוקא  םא   רטבפ בר וו נוגע בדשאינ   מי

יאמרו  ומעו  ישיתנו עדיהם ויצדקו" אלו ישראל ""„   –מרא   ס' ע"ז )ד:( נאמר  בג כן במו  “עם ויעיד על ישראליבוא בל„חז"ל  

ים ]תהל  “ר עלינו חסדו י גבים שבחוהו כל האומים כ את ה' כל גוי   לוהל„כן    וכמ   .“כבים כו  אלו עובדי  מג,י([)   ו]ישעיהמת"  א

השונ-,א)קיז הגב([.  ישראא  של  ביותר  עשיודול  של  שרו  הוא  ושס"  -  ל  יעקבמ,  לכ גם    -  ל  עדועשיו.  דוקא  כי „   –ותן 

זה הראוי אך המוות הוא מלן לכה" ום כיום הז ש"חיי ים שהם היחיד  ,ישראלש טובפר יותר אמיתית תנראיה , היא“שרית...ותוכל

 ועליהם. בהם ביותר שיעיד  

 



 לב 

 

 .“ לדה ליעקב אשר י דינה בת לאהותצא „ – ד,א(ל)
 

, הרי עודו ,  אם היא בת לאהר שהיא בת יעקב  הבהי ואם כן לשם מה יש ל  שהיא בת יעקב  ודאי  אם דינה היא בת לאה,  ל,ק"

ונה  הדרש, הכו  נם, לפיהפשט. אמ  פי-אה, עלשהיא בת ל  שוב  ן כא  לכן זה מיותר לומר,  ,כא()ל  כבר נאמר לעיל שהיא בת לאה

כעובדי    ,אאזל  רחילארחילא בתר    "כדאמרי אינשי   נהגה כיצאנית,  ינה,ה היתה יצאנית, כן בתה ד אש, שכשם שלילהדג  היתה

עת ק מצד הכריעקב היה רל  את דינהלאה  לדה  ם מה שיגעל פי עומק הפשט,  ד  ל,י" ו  ." ]מס' כתובות )סג.(אמה כן עובדי ברתא

, אך לולא שהתפללה  ]ברכות )ס.([  “קבהנ יו ונהפך לה עלשדנה לאה...והתפלל„–   ל,כא()-ם רש"י בש  תב כמו שתה בלבד כ דע

היה בן לאה ואותו לאה היתה יולדת ליעקב ולא היתה יולדת את דינה ליעקב ולכן היה אלא זכר  ,  לאהבת  דינה לא היתה  ,  לאה

ב"תלמוד ירושלמי"  ירושלמי, כי  -זו היא מחלוקת בבלי,  . אמנםנחשבת בת לאה ושהיא בת יעקבדינה  צורך להדגיש שמכל צד  

היא ו  , כפי שהובא שם בירושלמיעיה של לאה ישנו זכר שבמ  אה זוזכתה לנבושדוקא רחל    הובא,  (:ו)סבמסכת ברכות )ט, ג(  

ואילו לדעת הבבלי, דוקא לאה, היא זאת   במעיה של לאה יתהפך לנקבה, כדי שרחל תוכל ללדת זכרזאת שהתפללה שהזכר ש

זאת זכר  שזכתה לנבואה  ישנו  זאת שהתפללה שהזכר שבמ  שבמעיה  דוקא לאה היתה  יתהפך לנקבעולכן  ה, כדי שאחותה יה 

כולה י   , כי רק י"ב שבטים נגזרו שיצאו מיעקב אבינו ואם היתה לאה יולדת עוד זכר, רחל כבר לא היתהתזכה לעוד בןרחל,  

 .זכרללדת עוד 

חיהגא הרב  "ון  אנךחומד"א,  פרת  א',  חלק  כתב)ז  וישלח  שת  ",  )בת ידש  ,(,  גלגול אמתלאי  היתה  כי  הזוהמא,  בה  היתה  נה 

  .בביאתו על דינה  ונשארה נקיהאת הזוהמא  ממנהב ם שאכשתרח בא עליה בנדתה וש ,ב"ב )צא.([]מס'  אמו של אברהם ,כרנבו(

ה  שהבטיח  צאת מבית שכם, עדלא רצתה לו  מן הערלשה לפרוש  נענים...ק א בכלל כשנבעלה מחוי שהו  ,דינה: רב נחמן אמר

 ]ב"ר )פ,יא([.  שמעון לשאתה

ץ כנען נשכו הנחש, ואיזה תו שבארוז רץ אח]עמוס )ה,יט([ וכשבא יעקב לביתו בא  "קיר ונשכו הנחשובא הבית וסמך ידו על ה"

 קוה"ר )י,ח([. ,שכם בן חמור החוי ]פדר"א פ"לח ? נחש

בני העם החוי ידעו מה לזרוע ' שבת )פה.( שפי מה שהובא במס-, עלי"לוים את שכם לנחש ? מים המדרש, מדוע מדיש להביןו

על הטוב  יד-באדמה  יהיה  שהיבול  כדי  ולטעת  לזרוע  ביותר  הטוב  הדבר  מהו  יודעים  היו  הטעם  ולפי  מהעפר  טועמים  שהיו  י 

עפר לחמו", מוכח  כמו שנאמר "הנחש  ,  מאכל הנחשפר, שהוא  עאכילת הכו מאד לשהם נמש  ןביותר ובכמות הכי גדולה וכיו 

גזל את חוה וכשם שהנחש   א בארמית התרגום של "נחש".או "חוי", שהוולכן הם גם נקר  הנחש  כונותמן המשותף לת  שיש להם

 .התדי לשאגזל את דינה כשכם כך  ,חוה כדי לשאתה, כפי שהובא בפדר"א ובא על מאדה"ר

יות  ,נחש העיקריהוא הש  , עשואת  ינה(  ד  )=נחש ואם תקח  שלקח ה  ם הראשוןא טיפת אדיראה שהיי  שו, כע  הותמ תר טמע 

 (. 376= עש"ו ) 376' = ח( ועוד 368"ש ינח"ש )חנ  ויחי )ז([. רשתפ נך, ח"א, ומת אח בקליפה נח"ש ינח"ש ]הגהרחיד"א,

 

 תנו“. חושה את אכזונה יעמרו ה„ויא  –א(  ל) פס' החללים“. „בני יעקב באו על  –כז( )לד,
 

יוסףה  שכם, אם כן,י  שת אנ אג  רולהבות למה  ת טוסיבו  לוי היומעון ושל גם את  דוע לא ומג  רו להת  ות טובום סיביש לה  רי 

 ?הרגוהו 

כי כוי"ל,   רצו  ויהיו שולם  כי הם  דינם  ותפים בדבר  כיוון שהם  את הקבאף שיתפו בפסק  כי חלקם כב"ה, אך  אינם   ר ראו, 

 . לותבר עשוי להתגדבר הד לבסופו שי חששו כ ורגו, הםים להמסכימ 

 

 עמו“.  ר אשם הע„הוא וכל   –ו( כל אשר עמו“. פס' ) אלל ביתו וב אעקיאמר י „ו –  )לה,ב(

 

 ביתו“.נפשות ואת בנותיו ואת כל  שיו ואת בניוו את נ עשי „ויקח  –)לו,ו(  נאמר ובעשיו 

הנלוים   ביכל  נפשות  גם  שהיות היו  זמעור  ו  בזבים  בזה  ואפה  הכיילנות  נפ  אל  ו  הרהיו  אלא  אחד  נ ש    העבירב  כי  ,פשותבה 

 שולט.  ודרהפי

 

 . ר“י הנכ„הסירו את אלוה –(  ,ב)לה
 

א  לח.([, כי עד כה לסוכה )ן )ל.(, )פא.(, מס'  ניך" ]מס' קידושיעיבין  כי אין לומר לשטן "גירא    ,ן המקור לכךכאמ  כיה  ונרא

 . שטןה לחשוש מקטרוגיש  לות בכל מציליתהלר מוכנים אשכנה כא בשעת ס, אלרי הנכאת אלה אמר להם להסיר

 

 ב"ר )א,ג(.[.-עבודת כוכבים“  שלת  סוכ  יש בידכם  „שמא  –..שמלותיכם“ ]רש"י  ר.„אלהי נכ  –  ב()לה,

 . אשר באזניהם...“מים  את כל אלהי הנכר...ואת הנז אל יעקב  תנווי„ – פס' )ד( 
 

ברים וכן הג ק של  רע"ז  ם  ם לא היו לשיהנש  ים אשר באזני זמנ אם כן, ה.  "זלשם עהיינו,    דשיא,"ק  –  תירגמו  אונקלוס ויב"ע

ותה ע"ז וכן במזרח  א  יימתר באזניהם“, א"כ במצרים ובכנען היתה קאשב  זהה  ם את נזמיכל הע„ויתפרקו    –   ה העגלעשבמ

. יש מי  נהופאאו משום ה  ותת שונ "ז בדרגומם לעאת עצייכים  שמהחילונים, אשר  י  ים כיום את צעיר אשרואסיה עד ימינו וכפי  

 . 'ה וכום כמנהגם ומגדלים צמשיוהבים ומתלבא הם רקש אלו כ מש בע"ז וישמבוק שד



 לג 

 

  שביושת רפ

 

 –(   )הס'  פ   ו אותו ולא יכלו דברו לשלם“.חיו וישנאא  ם מכלי אתו אהב אביה„ויראו אחיו כ  – לז,ד()

 אחיו“.  ו ב  „ויקנאו  – )יא( פס'   “.שנא אתו עוד  פויוסוסף...ויגד לאחיו יו„ויחלם 

 

חרי שראו שאביו אהבו ק אא רלתו אשנאו אולא    מדוע אז כבר  ,השפחות  ניבאחיו על  ל  שיבתם  ד   יא בשה  אחרי   א.    ין להב  ויש

קב ך שיעכשכוונתו לגרום ל  שאביו אהבו, הם חשבוהם חשבו שכוונתו אמיתית, אך אחרי שראו    להשבתחי  וי"ל.  מכל אחיו

 לל. כ הבהוא לא יא ות אחיושאותו אהב רק יא

  .מפני דיבת אחיו  פחותהש  בני  ן עלהוא הג  והרי,  י השפחות לשאר אחיונ בחלוקה בין    ןוע אידמו  אותו אחיו שנאו    שכל  משמע  ב.

ני  הם ב  ביעק  ליון שעיקר בניו ש, אך כ"אחיו  כליראו  "ושבני השפחות שנאו אותו ולכן לא כתוב    נההכוו  שבאמת אין  וי"ל

    ו".חי"אוב בכללות תמר בכלכן נא ,לאה

ועוד קשה כיצד הם רה  בתו  ראוחוקדם וממ  ישלמ"ד    וקשה  וכאן להפךה  אה ואח"כ שנ איש קנ   םי קוד כא,  עולם הו  ו שלדרכ  ג.

ה  ך מידה מתוזכל מה שהוא עושה ש חשבוכי ינו לעיל, שבתחילה שנאוהו, כפי שרא "לוי גונה היא מ מידה , הרי קנאהקינאו בו

סיפר להם שבחלומו גם  א  אך כאשר הו  ,עליהם  ךה למלוושהוא רוצ  םעליהעליונותו  את  ח  כיא רוצה להווכי ה  אוה,ל גרעה ש

א יהיה וכיון שהוא ימלוך עליהם, הרי הו   כאן  "ח"והרי "אהם ראו בכך אות מהשמים, כדב  ,חוות לוהשתם לים באגם אביההם ו

  ']מס  " םאיקרו מלכי  רבנןדברי הגמרא "כ  ה,ממלכת התור  בראש  ך עליהםוא ימלווה  רהד התווב אבינו, שהוא עמיורשו של יעק

 . ([ר )כא)כא.(, תדא" בתרא-]מס' בבא רבה חכמה"ם תפריוס תאנ "קז"ל רי ח דבמותר לקנא בשני, כ רהובתו )סב.([ גיטין

יוסף ששונאים אותו  ד. כיו   חלומותיו.על  ם  סיפר להו  בא אליהםא  הומדוע    ,אם ראה  להם   יוכיחכך הוא  חשב שב  י הוא"ל, 

  כך,ו לשחשם  אחד אמנ מצד  אך האחים  ,  ר )קמט.([זה(,  :כות )נזרמס' ב ]  אההנבואחד מששים מבו    כי החלום יש  ק,ודשהוא צ

]מס'    " ליבו  אלא מהרהוריאדם  ללו  מראין  אין  "  וכן]מס' ברכות )נח.([    "ליםטירים באין חלום בלא דב "אך מאידך הם ידעו ש

לום של החוכיחה זאת ממ   גמראהונח.([  מס' ברכות )ם" ] ו אינו מתקייובר  תו מתקיים,צפי שקאף על    ן "חלוםוכ  ([:)נה  תברכו

   .יוסף

וי"ל,   ?  על כך   ביותר למה שישנאו אותו  יםזקונ   הוב בןלא  ובפרט שהוא דרך הטבעתר מהם  יו  הבואביו  אשם שא  הוא  במה  ה.

ק בכלל  הפסיר מהם, אלא לותי  לאהוב אותו  לא רקלאביהם  מו  שיגרולות  שה פעושהם חשבו שהוא ע  עיל,פי שכבר כתבנו לכ

 ו. רק אות בלאהוו ב אותםלאהו

 

   ו אל הבור הזה אשר במדבר“.תא   יכול„הש – ()כב פס' נלכה דתינה“. „ – יז(,לז)
 

בדותןמד   ש י  וכיל  יש לשאו מחווי"ל     ?בר  דכל מה שנמצא  )אלפי,  הישוב  לתחום  למד ץ  נחשב  אמה(  כי בים   מקום הוא    ר, 

הישוב  י בולס  מם מאדםהש גם  ת. לכן הדוגדלו שם בש  רשבר אה  מצמחי   והבקר לרעותצאן  יאים את המוצו  היבות  נקרא  וא 

ות תראים מדבריות והחוזרות ללון נקראות ביינקללון  והבקר הרועים מחוץ לישוב ונשארים שם  אן  והצ  מדבר-יםחכמ  לשוןב

בעיר.  תות, הלנות  ביי  ת. אלו הןיתוביה  ושוחטין את  ןמשקיות אבל  בריהמד  ין אתן משקיא„ – ביצה )מ.(  כדברי המשנה במס'

באפר   תבריודמ ה"תיו“הלנות  שם  "ט.  מבאר  בד )ה,ז"  ורו„ – ירבע  תהלנו"ה  (  שיוצאות  שפירש  בברייתא  מכת"ק  ץ  חועות 

מפרש   "ךוהער"פרים. והכ - שםמב"ם  רש הריפ„  – באר התיו"ט. בד"ה הלנות באפר מ“לתחום. ובאות ולנות בתוך התחום... 

 ם הרמב"םסיישם  ו.  “.הן..עלי  עת אנשי העיר..ואין דם.הם חוץ לתחוש  לומר  ה[ ורוצשית )מא,יח(]בראנה באחו"  רעיות"  כמו

 ם שהוהאל האחים, היות ון שלח יעקב את יוסף  . לכ“ץ ואינן נכנסין עד שירדו הגשמים קיום והויושבים שם כל ימי הח„  –

בגו  „ – "ה באחובדיב"ע תירגם    .מדבר  אכן נקרישוב, אשר לוץ לן ששהו מחיווכ  ם,דרוש בשלומל  כדי  ץ לבית,מחוזמן  פרק  

   שם.לשון חז"ל "אגם", על שם הגומא הצומח א בנקרשמה  ינו, הי“א גומי

 

 . רות“„לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבו – כ(לז,)
 

  ? וותן ולקבור אדיפי ה-בו על  וגהא לנ ור ולתו לבפרצו להשליך את גוקשה, למה הם 

שליך את גופתו  לה  רצו  לכן  רה,לקבויאו  יוסף כדי להבופתו של  ג  פש את שרידיחללהם    רקב יאמים הבינו שיעהאח  , כיוי"ל

ל תיו אוביאו אחיו את עצמואז ירק את עצמותיו  ויטרפוהו שם ויאכלו את בשרו ישאירו    ואו  בי   יותחשה  חה,לבור, מתוך ההנ 

 אכלה אותו.ה יעקב כי חיל רו לספנ התכוו שלם והם הרי נשארהוא היה תו, וא היו קובריםם אך אקוברו, י לב כדיעק

 

 “. לא אם אך הינת בנ תכ„ה – ,לב()לז
 

  ?ת הול"ל הכתנת בנך ואחינו היאמהאאת אם רצו להסוות , לכאורה יש להבין

חינת  ת בבולא  רצו להי  גםוהם    יעקב,ל  כבר  ה ידועההיתהיא  , כי  הסתירלא היתה להם סיבה  את שנאתם לאחיהם, ל  כיוי"ל,  

 ווים. ש אינם םם וליבמי שפיה
 

 

 



 לד

 

 . “טרף יוסףטרף הו כלתא הרעני חיה נת בתמר כויכירה ויא„ – (לג)לז,
 

כיצד וסף,  יה טרפה ובלעה את  אם חי  מה נפשך, מ   ? כאשר הביאו לו את כתונת בנו  בחין בתרמית,הו לא  ד יעקב אבינ כיצ,  ק"ל

הרגה אותו ואכלה את ק  אותו, אלא ר  הא בלעל  החיה  יו שלמה. ואםלה אנת הובאהכתו  יכ  ,הרי משמע  ה,פליטהכתונת ל  הנשאר

ת שיירי  , שיתכן שא? וי"ליוכל לעלות לפחות לקברו  שאביו, כדי יאוהו לקבורה אצל אביוהבו ולא קומבמ וברוהמדוע ק לקו,ח

 ה.תם כן גוררת למאור גופו החיה ג

 

 . ד“תוסף עוד ותלו ..תהר עוד.. וותלד.. „ותהר – ה(-ח, גל)
 

    ?ולא באונן " ותוסף"נאמר  מדוע רק בשלה

 

 דכיוון ששניהם מתו, יתכן ,  עודו  יה כזה, לכן יש כאן תוספת חדשהה  לאלה  אך שים,  ערש  היונים  משום ששני הראשו  י"ל,ו

 סף". תון "וו בלשוידתן נכתבה ללכ ,ידולף ולההחליט להוסי אלא שלבסוףותר, לא להוליד יבה שהיתה ליהודה מחש

 

 ו“. תדתה או והיה בכזיב בל„ – ה(לח,)
 

 תה. או ייבםשלה שכך ת ללצפוכך שנכזבה תוחלת תמר ל בכזיב", רמז"
 

 .„ויהי ער בכורו“ – )לח,ז(
 

  ?לד לו ראשוןתב לעיל )ג( שהוא הנונכ י כברוהר

בא  "ל,וי התורה  לומכי  הוא  ה  כי  ללר,  נולד  רק  גאשה  מ  ון ו ראשא  אלא  לזו,  היה  ם  לאנפל  ו  לפניא  בניתוח ילד  ושהיא  תו 

שאסיק א   זרי,  ד  ןיגם  כל  את  בכורינ לו  לו   י  היו  לא  מאשילד  וגם  קוים  וה  אשתו   הואדמת  היתה  והיא  ראשונה  מטיפה  היה 

 .אשונההר

 

 . יו“ימות גם הוא כאח „כי אמר פן – יא(לח,)
 

  ?ן טוב לרעה בימדובר בבחיר אןי כרחזקה הבר  כמיים זו שפע  ברשס שום מכשרות ואם  ת עמידו בחזקמדוע לא ה קשה,

ם חשב, כי הסיבה למותם היא טבעית, משו  הואלכן    ודה,וע ליהה ידאת סיבת מותם, לא הי  נוורה גילתה לתהמה ש  יכ  י"ל,ו

 ו שימותו בניו. מזל שזה

 

 . אשה“לא נתנה לו תה כי גדל שלה והיא ל „...כי רא – ,יד()לח
 

ין רבי ורשב"ג  ב  .(' נדה )סדסמ:( ובדמות )סב חלוקת במס' יזו מהרי  ק"ל,    ."יתטלנ ק"זקה כהוח  , כי הוא לשלהה  תנ א נילתמר  

עלים ולא שלושה וון שנפטרו לה שני בי כינו, כראיה לשיטת רבי, אשר הלכה כמותו, הייר כתמ  עםעשה  המ  ובא לא הומדוע  

 .ת קטלניתרשב"ג(, היא כבר נקרא)

שנוי ה ר  הוא דבתורה    ןני מתפכות מללהניתן ללמוד  אם    י לגבי היסודכ  רה,ומתן ת  פנילאיה מא רלהביו  רצלא    אבגמר  י"ל א.ו

האבות    ויצאוקת ולכן לפי המ"ד שבמחל שנוי    זה  לל בני נח להחמיר או גם להקל, גםמכ  יצאו  אבותאם הה  כן,  כמו  ב.במחלוקת  

היה לתת   אפשר  ,ני נח להקלב  כללמ וצאים  ו ייאם הם ה  , אךלהלשתנה  יכך תמר לא נ   לי רק משוםלהחמיר, אורק  בני נח  מכלל  

כם צבי" סוף סי' א', אשר כתב שם "ח  בשו"תעי'  .  לניתקטת  רי ג' פעמים היא נחשבאח, שרק  ג רשב"  יכדבר  המר לשלתאת  

 . פעמים נחשב לחזקהכי בכל מקום אחר ג' ות, ן לידבעני

ור אבירר בספרו " ן(,  בפולי  כמותו  ותריפחגאון ביח  נ ו, שלא העלי  טאתבע" הש)שה"פני יהו  הירש זצ"ל  גאון ישראל רבי צבי

 א נתתיה לשלה בני" )לח,כו(.ן לעל כ , כיה ממניצדק וק "ויכר יהודה ויאמרפסר בין שני השקאת ה "צבי

, ת"ניקטל  הין לגבי "אשדוהוא ה  “בהה מומין תצא שלא בכתואת האשה ונמצאו בהמקדש  „ – :( אומרת  )עב  תובותהמשנה בכ

בשת שלא  כיותובכצא  כתב  לכשה  ןה.  כרבי,  בה  בפשם  יבמות  הראסמס'  שכ "קי  ה  רבש,  מות  גובה שנ לאחר  אינה  האשה  י 

 . נישאהלאי מילתא למפרע שהיא היתה קטלנית כשאיג, כי רשיםמן היובתה כתו

שין, ידוקיו המת בה אחרצנתאם    ,נפשך-תר ממהוול והדבר מצמו לספק סכנה הוא יכרוצה להכניס את ענין ייבום, אם היבם  לע

י , כאסורהאשה  ליצה הלא ח. אמנם, להנשא לשוק בללאשת אחיו כ  הנ רי איהתרצה,  נ יבום ואם לא  ו לישה נפלה לפניהאי שרה

 וקה לייבום.א זקן והיחוששים שמא נתרצה אחיו המת בנישואי

ליה ע  סקופ יבום ולי  היתה זקוקם שהשו מ  הוא  ,רף" )לח,כד(שהוציאוה ותיהודה תחילה על תמר "רים, שהטעם שפסק  הנה מבא

' פעמים, כי לפי ו גב' א  לאחרנקבעת  נית  מחלוקת האם דינה כקטלב   ר יהיה תלויבדנם, המרפה. אשכהן שדינה ב  ה בתדין ארוס

 איפוא, שהיא  ושין, נמצאשהשני לא נתרצה בקיד  ה מיתה, כי ייתכןאפשר לחייב-עמים, איב' פאחר    השיטה שדינה כקטלנית

ונופ  בעצם לשיטהיה  כקטשדי  רק  פעמיםל  ניתל נה  ג'  למיתשיי  אחר  לדונה  כיווהך  שהשיששלא    ן,  לומר  נתרצה   נייך  לא 

 לנית בפעמיים בלבד. קט נעשיתינה היא א שהריבנישואין, 



 לה

 

 ון הפסוק כך: ת לשבאר אפי הנ"ל הוא מ-על

נקבעת אחר פעמיים כטען שהדין שקטלנייהודה   ות  רבי  נתרצא למש  -מיתה  עת לכ  נהלדו  ראפש-מילא אימדברי   עלהב  הא 

כל תלמיד חכם  „   –ז.(  ת )ע' יבמובמס  תה פנויה. אמנם מבוארהינית וממילא  לטהיא קשלמפרע    איגלאי מילתאיה ובנישוא  השני

שזה כאשר   ,)בתד"ה אם(תם  -ומבאר רבינו  “לו  אין שומעין  -לאו  שומעין לו ואם    -רה  ה אמם מעששמורה הלכה ובא, אם קוד

 מעין לו. שוני כן, אין פלולא  ה ה השאלרבשעה שהתעור ה רקשאם אמר אות ם,חכ דו תלמיאות לת אישית נוגעה לכתה הוא

נתרצה המת כיון שאם לא    -חטא    ה לאשיהודשהרי הוראה זו מבררת גם    שהלכה כרבי,דה  ליהו  שמועראוי להיה  לפי זה, לא  

 ין, היא היתה פנויה.בנישוא

 י נ חרי שא" כבר  תחשבת כ"קטלנישה נ יא כרבי, שהאה  לכהה, כי היתהמ ר מעונש  ת תמא  ורלפט  שסק יהודה שיפלכן, כאשר  

כן לפני יתי  ר הורבא בשעת מעשה אין שומעין לו, הלוא כבה וה הלכשמורד חכם  תלמיואם תאמר,  וסיף ואמר  ה  בעלים, הוא

  ! בעליםשני י חרבר אכל'קטלנית'  תשהיא נחשב לה בני", משום שסברתיכן לא נתתיה לש-למעשה, "כי ע

כי ר,  דה סבויהוביבום  כלל  ין קטלנית אינו נוהג  ד  , כי לדבריוהשינו קאשיטתו  לגם דן בכך ו  ' י'אבן העזר סי   "/ההודודע בי"נ ה

יגדל שלה, אם יתברר כי הוא ס דין ק  יהיה סריס יוכלר לייבם ואם הוא לא  אי אפשריס,  כאשר    .טלנית ביבםלייבם, כי אין 

ם ומש  א.:    שהק  אינו  האורה זכל?    תמר לשלהורה  ין קטלנית אסמדדסק  לא פה  ודהי, מדוע ירש"   עלה  קשת מ"ן עה"הרמב

ו  יו, היינו, אחרי מה שפסק בדינ חני איהודה", אמרו חז"ל שירד מגדולתו בעי  ירדיל "וא לעה שמובמ  .בת שהעלנו לעיל.  הספקו

 הודה", כפי שהוא  רףותש  וציאוה"ה  ל תמרסק עשר פכא,  שגהם  גואכן הוא    הבהבנת התורבעיניהם  ירד מגדולתו  ,  של יוסף

ידע למשקל   ושלא יבתא דרקיעבמתלשבת כול כמי שיהו, בויהחש  חרי פטירתו לאשא([ :כות )יאמ ]מס' ו"ל אמרזשח ועודבכך 

 ואשהקיע ולמתיבתא דר  ובינו העלוהיו ובקשותיו של משה רושרק בזכות תפילות  תאדהילכ  אשמעתתא אליב  אסוקיולמטרח ול

ה להלכה שתמר אסורה לשלק  יכל גם לפסו  אל הוא    ולכן   אתאליבא דהילכ  מועה ן את השלכוו  כלושיו בתורה  תת  ל לשאת וליוכ

  ת.טלניינא דקמד

 

 „לא היתה בזה קדשה“.  – כא(,לח)
 

  ? תקדשה אח לותה שם אפישבאומות וכי לא הי  המקולקלותמהיו ת כנען ואומי , הרקשה

כיוהנותנת  דהיא  ,וי"ל מקולים השה ן  ,  כה  וההשקליו  בצורה    שםחתה  ם  רהיתה  היה  כה  לא  פרשת ל  כות עחלצריך  שמית, 

כי כמעט כל   ,להגיערשמיים ואף לשם כמעט שלא היה צריך    ומותבמק  סודרמל היה  הכ  ההשחתה, אלא  י לבצע אתכדדרכים  

 ה.אחד עסק בכך עם סביבתו הקרוב

 

 “. י אם אותך כ...ניממחשך  „ולא – )ט( 'הלחם“. פס „כי אם – לט,ו()
 

          ?תשה מפורצורהובא הדבר ב בפס' )ט( לוון נקיה ואילשדבר בה הובא מדוע בפס' )ו(ות ושנה כאן כפילי מדוע, קשה

 שאלות:  רד מספכדי לענות על שאלות אלו יש לשאול עו

וע מד  -י“לצחק בנו  שר הבאת לארי  עבה  העבד  „בא אלי -מראפס' )יז( נ ש עברי לצחק בנו“ ובבפס' )יד( נאמר „הביא לנו אי  א.

 ? בריע דהיא אמרה עב ילו לבעלהואשון חשיבות  ל " הואשירי "אעברי", האיש "מרה להם היא א

  ?לצחק בנו"ון "ו לש. מהב

-סול אשת  פנחשב דבר    רי במצרים זה לא היהוה  עשהו למושל ביתו ואהבו ביותרהוא  י  הר  ,מיוסףמדוע חשך בעלה אותה    ג.

)סוף פרק   הועליות הפרשבתלב"ג  ר ר שם ה"קח ולך" וביא שתוו ששרה היא אל  נודעאחרי ש  ,םאמר לאברהרעה  פ  רישה  ש,אי

לא אמר לו "קח ולך", ש  גרר הפלישתי  מלך  ךאבימלו שיעזוב מיד את מצרים, לעומת  טובתלו לאמר    כי  ית(שישכ', התועלת ה

ים, הם צפרוכך  -מצרים כלי  שאנשכיון    ים,, אך במצרדבר רעע  א יאר, כי לשרה לולהשאר בארצא אמר לו שהוא יכול  אלא הו

-את רמת הדרדור לפי הארצות    לב"גם הררג שדמ  ים ?סולעם את אשתו לצרכיהם הפלפלקחת מפעם    ולבר פס ד ו בכך  לא ירא

שרה ש   הסתירהיה צריך ל  םכך, שאברה  כנען", אך לא עד כדישיושביה מזוהמים, כמו שנאמר "כמעשה ארץ    ץתה ארכנען הי

א הו, בחסות המלך  א אשתוהיאך כשנודע ש,  אחותו  היארה  סתיר ולומר ששך להברהם היה צריא  תית,הפליש  גררא אשתו. בהי

זאת, לו פרעה שעדיף לו לעזוב את ארצו, כי בכל    , יעץמלך פרעהארץ מצרים, אפילו תחת חסות  ומת  , לער שםאכל להשי

 רה. שאת  הו ויקחוהרגוף אחד ולכן ילא שתו ל את אשאיה מוכן להלא יהיא כי הואת אברהם,  ו שרות שיהרג היתה קיימת האפ

מדוע  לו שאשתו שיר  אחרי שהתבר  גםכן,    וכמ במס' קיד לחפות על אשתו,  כדי  והר  ת הס ילב  יסוהכנ קרה,   ושיןהרי אמרינן 

י   טלה מצרים...י' קביןנ   דו לעולם ט'„י' קבין כשפים יר    – מט:(  ) זנות    אל נשאשמעי  .“ביא טלה ערנ   קבין  דו לעולם ט'רשל 

וערבייממ  אשה התצרים  המצרם  עם  בח יוראים  ערבבו  הזנותז" נו  כי  לאמ  ל,  גם  איוחסת  ר"ר ]אסת   במצריםשר  לכסנדריא 

 קים )=וות בעליהן ויולדות מרתחריות מזנות  „מצ – המכילתא )פ"לג(  על פי  ברש"יכן בספר שמות )יב,ל( הובא    וכמז([.  )א,י

בר  הדנראה שהיה    ו,ת כאלומויבכ  וכשמדובר  “ולאביכל אחד בכור  ת  ה אחשה לאשחמ  בה, פעמיםרות הרכולהם בויים( והיו  נ פ

אם כן הזנות במצרים  .  באים להלןו"י המ כדברי רש  ינו מקפיד על אשתו ומפקירהין אמכן  ו    .()פ"פב  י"םעיין במלב ו  בפרהסיא

נ בעיניהם כעבירה, אם    לא נחשבה א י הו, הרועוד   ?רוהת הססף לבייו   ס אתלהכניצריך    יהרה והב הדבר לעבישחכן מדוע 

  ?יש כאן לאשתו ש מה הבושה ןכם  וסף איכב עם צה לשעצמו ר

  כך:ת יוושהקד'  לאת כ ץלתרונראה 

מס'  ב  ן זה הובאעיוסו של חבירו“. ]כ„לא יתן עינו בכ – לה ושתיה כגוןדבר כאכיהוזכר  נאי מבכל מקום שמוזכר תשמיש לג 

([ או במס'  ב.' פסחים )קיושה ]מסרשיאת ג גבי נ ל  “ירך ה חבקדרה שבישל בב  תבשל„לא  – "ל  בחז  הובא  כמו כן.  ה.(.[יומא )ע

„מה ארי דורס ואוכל ואין לו   משל כארינ ע"ה הלגבר  כה, בסוגיא של בן דהבאי או  כדרא  שלו  שתעל א  בי הבאלג  נדרים )כ:(



 לו 

 

([ )סה:  ת )יג.(,תובו)עה:(, מס' כא  יומ  ל ]מס' חז"רשו  פי  םג[. כך  :(ם )מט“ ]מס' פסחיהיובא עלכה  ת פנים אף עם הארץ מבוש

הכתלאת   זונ שון  לגבי  ואמרהה  וב  פיה  ומחתה  אומרת,היינו,  ([,  ל,כ)  לימש]  און"  פעלתי  לא  "אכלה  עסך  ב  היא  תי  שיהכל 

טכנ פ כן,  עולה  כמו  אכילה.  של  טבעית  "עי'  ית  הפסוק   על  הסובמלבי"ם  כוש  בבגיחון  ארץ  ]בראת  )ב,אש"  מיד-יאית  ה ([ 

א  ערבי  ים ועלמצרמוה, והרי זה נאמר על  ת  ם...“. והוארים בשרובשר חמאשר    ה לזנות,התאוכוש „יש שם    רץי באכתב, כש

 . “קירהו מקפיד על אשתו ומפ„שאינ -"י בד"ה )מין( בניו ממזרים( כתב רש:ש )יגין ריכן במס' חול שין )מט:(. כמו ידוק ס'במ

 שםוכה ותו לא  כל ומשקומיש כאת לתשחסוהתיי  היא  ת רעה לתשמישסותייח. הל“אוכהוא  אשר    „האוכל  –  נאמרכאן    ,כןמו  כ

ה מקובל במצרים,  בר זה הידדאי שו ובו כן תשמיש באשתו של חביר  ,רחכאוו  ב  בדתכאו מ  ואוכל  ירואדם משאיל מחב  ,שאוכל

ועל הגמרא  בשר  כדברי  נאמר „ואשר  סוסי  םרחמורים בשיהם  זרמוזרמת  ]יחזתםם   “( כבט([  כג,כקאל  כל  ושוי מרק  אל על 

מהאירוח וכן נהגו  חלקכ  הםחיורם לאהנשותי  דים ל האסקימוסים שהם מייחאצנוהג הדבר    עד היום  ([ וגם)מה.  ]מס' נדהיים  הגו

  ס' כה ]מיא במקום מלסהלידו בפר  כשהחמיץ הושיב כלבה   ואף דריוש שהיה מלך כשר לפני כן, ס' ע"ז(  מסוף    )רש"יהפרסיים  

 י וחוקי. רשמ  במצרים באופןם בר ג נהג הדי שוודאד.([ ר"ה )

של צדיק  ה  לא היההוא הרי  עם יוסף ו  שכבל  צהר  אףהרי    יה, כיא הסף והרי "צדיק" גדול ליו תה פוטיפר ממנע או  עמדו  ן,אם כ

 ?ים ם של מצר וסד

ז  ק" לצח  ויקומוו "כמ  ,ה זרהש עבודע"ת זה  רשים חז"ל אפמבכל מקום     ?פירוש "לצחק בנו"את יש לשאול מה  כדי להבין 

מצרים  ם ב בי חשנ   יוים הי העברש  ,"לוי.  “ ]בראשית )כא,ט([חקר המצרית מצת בן הגאא שרה  „ותר  –  כןכמו    ([.]שמות )לב,ו

בע"ז שלה הכפירה  הבצאן,  ה  -  םלסמל  ומבחינ כך שהם  צאן  ואכלו  צאן  רעו  העבריים  היו  המצריים  עותם של  ים  דבעבריים 

ים את בזיו המצרים מלכן ה.  םאליליהן את  ים בבזיואוכלהיו    העברייםש  אלא  א עוד,ול  רייםל המצרוחם של  ה שלאעבודה זר

 ת לאחיו שהוא מצריצה להראוראשר    מיוסףתם מאותו האוכל וראיה לדבר  ל אכולאם  לימסוג  ם אינםשה  העבריים ואומרים

ו אותמ י שלא יאכלו  כד  ,סףתו ליואש  ר אתפוטיפא נתן  ל  ה זו,הסיבה. מסיב  ה מהם מאות  בנפרדעל שולחן לחוד  אכל  הוא  לכן  ו

"מצחק" ולכן מה שטענה   - רתאחז ע"ד ועוב ז שלהםבע"משותף היה נחשב ככופר ל אוכ העברים אוכל עם י שהיה". ומה"אוכל

 צאן.  ה -לנוש האלילרים בעבודת פו אותנו לכ בנו", והיינו, להפוךהיינו, שהוא רצה "לצחק  ,שכב עמהוסף בא לי, כי אשתו להם

וסף  יצרי ול המ  ר שיהיה אוכל משותף לוסואוכל שלו ואתה רק היהיא ה   תו כיסף את אשמיו  י פוטיפר מנעכ  תוב,גיש הכהד  לכן

ה וכיון שהי  הרי עבד    היה מחשובי העבריים, בכל זאת הוא  ףהיה וא  שעברי, אף  הדגישה להם אשתו שהוא עברי  לכןו  י.ברהע

אמרה   כך היא    ל דתו.בכך אלהעבירה  תה ועל ד  פוטיפר  שתאת אביכול  ר כהעבירצה ל. לכן  יםהעברי" חשוב אצל  יר"איש עב

כי אם   ת הסוהר.יתו בבשם אולכן הוא  בדת של פוטיפר.    -  ריםיקהער  יקו בעבשמרד    רותאלא שהוסיפה "עבד" להו  ,לבעלה

 ות. היה דתה למ תחזה, הרי אאירוע תה היוזמת של היה מתפרסם הדבר שאשתו הי 

אותו שהוא הסית את   יםוהיו מאשימ  למצרים   ףאת יוסהביא  הרי הוא  ת, שעליו היה למום  פר ג ל פוטיו שדת   יעל פ  ר לכך,עבמ

אשת כשיוסף מדבר עם    וכנה לכך. אמנם,מת וגם מזה היוא היתנתן את אשתו ליוסף, שהרי הי מו  עצא  הון  נכו  ראו יותתו  אש

 היא רקפי, שאף על  ש  ע"ז,נין הזה של ההעכל    כלל אתיר  להזכרצה    וסף לאי   שהרי  היא "אוכל",ש  מזכיר לה  פוטיפר הוא אינו

 ו.לכן הוא מנע אותה ממנ  קאבכל זאת ודו"אוכל" 

ר, כי הוא כבר וטה )לו:([. מי שדורשו לגנאי אומי ]מס' סאו לגנ ש אותש הדורש אותו לשבח ויש הדור, יסףיול ש ה זהשהנה מע

 יו.ין של אביקונ גלה לו זיו אשנ אלא מעשה, תו אות אשות ינו לעהי ,ביתוב שבא אל התכפתה ומה שכן הת

 . ד ביצרך מיוסף"טרור  ותי יתם היורו "כלביצאומרים לזה שהיה טרוד  ש ,יומא )לה:(א במס'  במו ,כןל

י בן לט.של פו של בועז..תוסף, ענותנ „תוקפו של יו  –הובא  במס' בסנהדרין )יט.(    ביותר, אך  ולון הגד יד בנססף עמולכאורה יו

 היהשרק יצרם    ,בנגוד לשאר  ,ובסוף נסוג  ת המעשהאלעשות  הלך    שהוא כברכך,  היתה ב  יוסף  של ותו  , שגדלומריש ל “.  ישל

 מעשה עצמו.  שות את העלכו לכבר העו ולא הגיעו אף פעם לשלב שנמנ  תזאל בככך ולגדול 

היצר ניסה    וטם פש.([ וש)פאשין  קידו   א ]מס'ידרם חסעמ  שהיה עם  השכגון המע  ו כמה סיפורים כאלו.ים, היבאמוראים ותנא

תוס' שאנץ  היא  שהבש  דרהמ  לעשה  קקורות  המ  על יצרו. מכל אלו  עמיםפ  מספר  התגבר  כאן היא  ת זאת,לעומ  בבת אחת.ותם  א

בר אצלה ולא מע  בעמה ולשכ  רק להיותון שלו היה  שהנסי  וראה שהוא טומטום )והיינו  את עצמו    ף בדקשיוס  בסוטה )לו:(,

חבוק ונשוק היה וד,  יחהעבירות של  מנעות מהשגם ה  וי"ל   של יוסף.רתו  ה כבר כל גבויתמה הם כן,  ו אדברילפי    קשה(.  ך.לכ

 . ו משוקצים מצד עצמםדברים אלשועוד חו"ל גם ב בות קיימו את כל התורההא ניב  גםש נאמר אם ,לוור אס

 

 י“. „לשכב עמ  – (ד“. פס' )ילשכב אצלה להיות עמה„ –)לט,י( 
 

על פי   וי"ל   ? "עמי"   רק  אצלה", אלאגם "  מר אנ   לא    )יד(  ילו בפס' " וא לה להיות עמהאצמר ")י( נאס'  ע בפמדו,  לשאול  יש

ה מכך שת פוטיפר שלא ידעו רק לשכב עמה, אך אפילאנמנע  לכן הוא  ש  ,בןהיה הדר מו  טומטום  היהף  וסשי  ץשאנ   'י התוסדבר

 י". אמרה "לשכב עמ
 

 . “שם בבית   י הביתנשש מא י„ואין א–  (א)לט,י
 

הו:(  במס' סוטה )לש  עיללהבאנו   ואינ מטועצמו וראה כי הוא טות  א  יוסף בדקש  ,האגדהש  רמד  ובאבתוס' שאנץ,   -למהו  ום 

ע, כי  , על פי מדרש זה משמכפי שראינו לעיל  םיד ילדים. על כל פניהול  ר מכןאותו מקום ורק לאחקרע בוא נ לומר שה  צריךו

 בעבירה.  דתו  של יוסף ועמיו יונ סנ גודל בי  גם לנו, להמוכרים דרשימולק על כל החהוא 

 אותו“. יןנו ופתר אלמלום חח„ – ח(מ,)
 



 לז 

 

אין אותו", ך החלום כבר ל"ופתר  פוה  השני,ם לא את חלומו של  מם וגחלו  תור אתלפצמם  בעהם    ולא הצליחשוכי משום    ,קשה

ם להילא א  הלמר להם „לולו ור  פכנעם לסש, לאליהם  לפנותצריך  היה    וסף ויוסףיהציע חלומם לם לא ניסו מעצמם ל עד שאף ה

  , לכן חלום חברום את  ם חלאחד ג  , כשכליםורכבמכה     הם  םיה, שחלומותראה שהם סברונ   ?פרו...“יסלי ו  אנ   ספרום  פתרוני

 לומם. את ח להם ריוכל לפתו ולכן הוא גם שאלוקים נגלה אליוולכן אמר להם יוסף  ל לפתור מלבד אלוקיםוכן מי שיאי

 

 שכחהו“. .וי.כר.„לא ז  – ג()מ,כ
 

זו כפילא.    קשה זוכ  דםשר האאכ   כי  ,ותהרי  זה  ר  אינו  היה  כןל  ב..  לוי בזה תודאי שהוא שוכח שהרי  ל,   , הפוך  הכתבצריך 

הוא כן  ול רצה לזכור    א בכוונה לא שהו ,  היא  " הכוונהש"לא זכר  וי"ל,    ?םבגלל השכחה לא זוכרי  יכר" שהרז  ולא  -"וישכחהו

 .נו עווכיר את זי זה היה מכ כחש
 

 מקץ רשת פ
 

 מראה“.  תת יפוושבע פר„ –  (מא,ב)
 

   פות תואר"כ"י ןמתאר ן )יח([, הואו ליוסף את חלומו ]להלבספר יצדה, כראיפות מן ה את הפרות שהם פרעה ראא יש להבין,

ותר ליפות ד יה עורצ  לכן,  פ"יא( ועוד"א )לרמ  עולה"נ וב"תורת ה"וכמובא במות, כידוע  רים אלוהורות הן למצ, כיון שהפוי"ל

ט,יז([ וכאשר הפרה שמנה, יל )כ]לעש"י  ר  כדברי  ר,ונה לזיו קלסתמראה" הכ  פתושי, כי "ינ יופי א  ןחס להיוסף וליפני יתן באו

עה את ס פרייח   , לכןאיברי הפנים  וונה לצורתל תואר הכאך יופי שמעין זיו, זי השומן מבריק ונראה ממנו  , ארשאת ביהיינו, בר

תב, כ   י יקר"כליחס כאלוה. ה"שאדם מתי  מה, כל שכן לתך חשיבוכ סים לח אדם מייבבני  אם    כישל הפרות,  הן  פני  ברילאיי  היופ

לעשות את ולכן יצא  צמו לאלוה  א במדרש, שפרעה עשה גם את עהוב  ךולהפ  ביאור אלוה, אך לא הביא לכך מקורה  עה ראשפר

היאור,   ביזה את  , הוא ן[. אם כ )יד(  חומא תנ כבני אדם ]ים  צרכ  ושהו עינ להתגאות שאוכל  י שיר, כדבהשכמת השח  רצרכיו ביאו

ת הסיבות שהמכה אח  התו היזדבר גשמי שנהנו ממנו אלוהות ולכן    ו בכלרא  צריםהמאמנם,     ? ה בו אלוהותיתכן שרא  צדוכי

דם שברת המכות ההראשונה מעש היאיתה  ידי המו  לור שיוחסו  ו לקה  )ו"]שמליליים  ות אכוח  צרייםעל  פרעה אך  ([,  ט,טר 

  ט,ג([.יחזקאל )כ] י עשיתיני"נ אורי ואי"לי  רלוה ואמבו א ראה לאעצמו 

חוץ פרעה היה חייב להראות למצריים שהוא רואה ביאור אלוה ולכן הוא עבד ליאור כמו המצריים, כמובא בשמו"ר )ט,   לפיכ

  בינו לבין עצמו הוא התייחס ליאור כמי שהיאור משועבד לו ושהוא האלוה של היאור.ט(, אך 

שכתוב   שמות הוא אינו פרעה אחר ומהפר  סבאך    ,, שפרעה, אשר מוזכר בספר בראשית מת,כג([)ב  שמות]  שכתוב  אףאמנם,  

 לד([. )א, מו"ררע ]שת ופרעה הצטמורע חשוב כמשום שמצ ו שמת הואעלי

וזן ה  וא משקה  ר שנמשך ויוצא שאותו נה  ללה יוסף, בגזהיאר",    מד עלעם והנה  עה חל"ופר„  –.([ הובא  קצדקץ )' מ]פ  ר" ב"זה

נהר להתברך כל ארץ מצרים בגלויוס  לכל במקום   ביאור ולאבסתר דוקא  שפרעה יצא לעשות את צרכיו    אה,רנ ו“.  לף הוא 

כמו אחר,  הוא  דסתר  שבכך  אתלבזויוכל  י  עצמ  ים(מצר של    ליאור  שב שנח)  יוסף  ת  ולכלפי  לעצמו  ו  המ הסביר  רוצה ודוע  א 

 ים. צרור של משנחשב ליא ישראלי השתעבד בבנ ל

גם יועציו,   יוסף הוא אמר, כאשר שומעים את דבריו אך ל  ,היאור  על היאור", היינו, שהוא שולט על  מדוא "עשה  םחל  עהפר

ד  מוא עוהרים לאלוה ושבמצ  בהיאור שנחש  את  מבזה  שהוא  נוא ישמעו ממיו ליועצשכדי    ור",פת היאשק עמד "על  שהוא ר

 .  ושולט עליו מעליו

בשר", היינו, הוא רואה  בריאתומראה  אליל והוא ראה בחלומו אותן "יפותל העתיקמן זם בולבכל העו חשבו כמהפרות כידוע, נ 

יפה אה ו רם כן "יפה מה גף היסן שיויובשר", אך כיאת  כ"בר  ונתןכ את תרי זה  חורק א  ראה"נתן החשובה "יפות מקודם את תכו

ותן יפות תואר, כפי שהיה הין את  מכ  רלאחק  בשר ורת  ן בריאוא מקדים את היות הוומו ליוסף  לפר את חסהוא משתואר", כ

על  ספר  מהוא  שן, כלכ  ר".של"בריאת ב  סף היא תכונה משניתסף שתכונת "יפה התואר" שבו השתבח יוז ליוודי לרמיוסף, כ

  סף מראה יוך אין כבר רמז לבכן ראה, כי  כשהוא א  י", כפרלות ורעות תאת "דויותן של הפרת הים אדוא מקה  כונתם הרעהת

לחרטו.  תואר  יפהואה  מרכיפה   ממה שאמר  משנה  גם  הוא  שבע  אכלנהת"ומים  לכן,  את  הבשר  ודקת  המראה  רעות   הפרות 

 ת".ווהרע ותהפרות הרק כלנה"ותא הפך,לוסף ומר ליאהבריאות" והפרות יפת המראה ו

 

 אחד“.  ים עלות בקנהשבל  עשב„  -א,כב()מ
 

להב לגןייש  מדוע  הטו  בי,  השבלים  נאמשבע  עור  בות  בלושהן  ונה  קת  כך?  איאחד  נאמר  לא  הצנומות  לגבי    ן כיו  ל,וי"לו 

ת,  מושבלים הצנו אך החד,  אקנה  בלות  שהן עו  נאמר עליהן ן שוות לטובה, לכן  לים הטובות רומזות לשנות השובע, כול שהשב

הרעב    את  מלות סהמ נאלשנות  שעוא  עליהן  בקלמר  אחד,  נ ות  ששנות  כה  כוהריון  שוות  אינן  לרעהעב  ש,  לן   השנ   כלכיון 

מקומח   וברתשע גרועה  וכל שנה  הרעב  את  עוד  דמתה.  מירה  וטובות",  לברר  יש  "מלאת  נאמר   מדוע  אם  ,  מלאות, הרי  הן 

קנה    םן לעתיכולחות צוי לשבלים מוהרא ראות לא בצבען נ ים הת, לעתאון נראות מלף שה , שאוי"ל  ?ובנראות ט מילא הן גםמ

 ראה דק מדי.נ  קנהה  קיםצומממם עצעינים גריון שהכ אף שנראה מלא, ת,השבול

 

 .“צנומות דקות שדפות קדים שבלים  והנה שבע„  -)מא,כג(
 

 : הערות עם[ 1ד ]



 לח

 
ח  מוכות מרו ראות ם דקות וגם נ אך ג ותבשות וקשא לשבלים יה היכוונ והות קשו ן יבשותשצנומות" פירורש"י והרשב"ם, " לפי
והא  „  –    ו במס' בבא בתרא )כה.(כולהעולם    לרת כסעמזרחית מה רוח  ו שביארו רש"י ותד"כמח קדים ורו   שהיא  ,תיזרח מ

הקונטרס    פירשת כדערמס  יאה  פורענותל, אבל כשבאה  כשהיא באה כדרכה  יתין שהיא נוחה מכל הרוחות, היינו,ע במתנ מדמש
 חסרות. ת" פירושו חתוכות ומו.(, "צנו)לטכות  רב מס'ת בן והתד"ה פן כאם, לפי הרמב" . אמנ “מתניתין ב
 

ה„   -(ז-כו)מא, השפרושבע  ושבע  הנה  שנים  שבע  הטבות  הטבת  שבע  ובלים  הנה...ושבע  ת  שנים 

 .“בע שני רעב יו שם יהדיהק ותופ דקות שדהושבע השבלים ...שבע שנים הנה הפרות הרקות והרעת
 

 בות שבע ט ים הבלושבע הש הטבות  שבע הפרות„בקיצור  מרא יכל לוהו הרי ,וירדב את וסף והכפיליך ימדוע האר א. לברר יש

 .“בע שני רעברקות שההשבלים  ים הנה ושבע הפרות הרקות ושבעשנ 

ן  הרקות הוא כ   שבליםוהת הרקות  י שבע הפרו לגב  אילוו  ני"ש  בעששהן "  טת הוא לא פירות והשבלים הטובומדוע לגבי הפר  ב.

 .ברע ע שניבש  היון ירט וכתב שהפי

אילו לגבי  תאר" ו  בשר ויפתכן על הפרות לא פירט "בריאות  " ווטובות  תמלאו"  לא פירט  ת, הואלגבי השבלים הטובו  ועמד  ג.

  ?ם"דיהק ותדפהרקות ש"לגבי השבלים  הרקת והרעת" וכן הפרות האחרות הוא פירט "

בלם  עים אדם נוטה לא לק ר  אך דברים ו,  כל לבב  למקבדם  ים טובים אדבר  ובה היא אחת.התש   ותשלש השאל, כי לכל  הנרא

ת דרך מקבל בצורה מסוייגת ונוטה לראות זאו הוא ללקבל בשכלבו בל עמו וגם מה שהוא מוכן אך בשכלו  הם  זבלם הוא מקוא

 ןארגלהת היה צריך    צורתים. בענין הבבע שנ ש   רק בעוד  ידית, אלא  ה מיסכנ   עלבר  דו מ  פרט שלאבתר ורודות. ו משקפיים יו

 יממשי, אזהמתקרבת כדבר מרכזי, מוחשי ו   כנהה את הסעי פרפנ יעמיד ב   שאם לאבע. יוסף ידע,  והש  ותתחילת שנ ר מכך כבל

או לפחות לא  פרעה   יקלו בכך ראש  וריתחילו בהכנות לקויועציו  יתחילו אהרע  שנותת  חילת  ניממש לפ   קראת הסכנה  ולי ב 

 אלא   -  י([ג, ]לעיל )ין ה'"  שהרי מצרים היא "כג  -ם טבעייםצאיעל ממ  ת כנסמנה  סכנה זו אירט שכנות לכך ובפמעט הת  לעשו

 בדברים חמורים ובמעילה באמון. אשםעבד הנ  בפרט מפיו  "שוא ידברו"חלומות אשר הם  על רק

 יש איזשהו  הרעבלשנות  לשהי שליה כאשלא לטעת  הרעב, כדי  נות  ע ושבו הש  ותשנ רי בין  מלכל מפריד לגלכן, יוסף ראשית  

 הפירוט של הטוב בשנים אלו כפי מת  ידי העל  ע עלובשנות הש  רכן שלכן הוא גם ממעיט בעולת השובע  שנוף עם  תושר מדב

 ם אתומעי הששל  ם  לבהחדיר ללות הרעב כדי  רוט את מוראות שנ ל שראה בחלום ומאידך  הוא מתאר בפי עה במשרשמתאר פ

 ה. קדם את הרעדי למיד לפעולה כוררם  לעות, כדי הפחד מהבא

ו בדברי  סיבה לכך, שפרעה נותן את אמונ ם ה ע וזו גין יגאכסון כזה  לו, שא הבטחון העצום שיש    אתגם מראה  וא  זה ה  ט ורבפי

בדברי  תי מסוייג  בל   אמוןת  לת  עהפרהגורם ל  ביד ה'", דברמלך ושרים    לבש"  ף שכמובן, עיקר הסיבה לכך היא משוםוסף, אי

  מים מפתח גש  שהרי, י מסוייגון בלת, שפרעה נותן בו אמנסבכך עוד יש קים. ולאיח של י יוסף הואכך כות בכך אות לולרא סףיו

 ם. גם הגויים יודעי מס' סנהדרין )קיג.([, דבר שיתכן כי)ב.(,  ס' תעניתופרנסה לא ניתנו ביד שליח ]מ 

 

 “. באות ם שניע שבוהנה „  -)מא,כט(
 

להבין, יי  ויש  בישני  "שבע  -  לזמן  יוסף  חסמדוע  לשון  אה  יהר  אה,ם"  עצמ  ינוזמן  עליו  י  דבר  להמשיל  ה שניתן  ליכה לשון 

לו רק ו' אשר יש  גשמי  ע, שהוא פרק זמן מעל הרן  שבפיהיו במסרצה לבאר לפרעה, ששנות השובע  סף  שיו  "ל, י ו   ?אהובי

יכוו(  בעהטוא מעל  הומספר שמונה  )קצוות   זו מז  ידתיח  חומרי ולכןשפע  לא טבעית  ב  בצורהע  נית משופבצורה קיצוהיה  לו  ן 

 ה.אן בישול עליו ללהמשי פני עצמו, אשר ניתןב כת למושגהופ

 

 ארץ“. ב את ה הרע וכלה ונשכח כל השבע בארץ מצרים„  -,ל()מא
 

שר שם א  ם, וץ למצרימח   רים, אךי מצאנש  אתיל  אכלהבור בר  צעב, כי הוא יימותו אנשים מהר  כוונת יוסף היא, שבמצרים לא 

 . תת הבצוררמת צ מחח השובע רק ישכמהרעב, אך במצרים   יםרים גדולמספנשים בא ותוימ  בור של בר, שםצה מלא יהי
 

 אלהים לעשותו“. ממהר ה ים והאלה כי נכון הדבר מעם„  -)מא,לב(
 

 . יןואת מידת הד  אהריאת כל הביל  ות המפעהכוחכל    עלל בע  רהוקים מולה', כי שם א  אלוקים ולא את שםזכיר את שם  יוסף ה

וא תיאר לפני כן שה  יד אחרימות,  עשם ממהר לאלוקי  כך שהוא אומר לו כי ב  ,את פרעהסף  כנע יושממה  , ב אמנם יש להבין

 ית טבעא  ל  שבצורה  ומר לו, כי כמ, שיוסף אוי"ל   ?הרי הרעב יופיע רק לאחר שבע שנים,  ת הרעבעוצמם את  בצבעים קודרי 

פי במהירות הרעב ולא כו  לא טבעיתרה  ת ובצוחאבת  ל ב ת השובע, יתחיושנ   כן לאחר שבע  ע,ובהירות הש ובמבת אחת  יל ב יתח

קשבד כלל  שוררך  שנואה,  שחרי  הסכנ ת  בצורת,  יש  אם  אפילו  ממנ ובע,  מתה  ב ה  מים  רחשת  מצבורי  עדיין  יש  כי  אטיות, 

מו ירקיב מיד, כ  לאוכם אדיר וכל החול  על ידי גן שים, יתכו המיכל  חתת אבבא  כך, אל  העם זה לא יהיבורי אוכל, אך הפומצ

 .“הרקיבה ורבה ה לו אספנו.אמרו .. „ –  )צא,ה([ר פרעה ]ב"ם להמצרי  ורשאמ

 

 

 



 לט 

 

ויפקד„  -  )מא,לד( פרעה  הבאו „  -)לה(    פס'“  .ים..פקיד  יעשה  הטבות  בערים אלה..ת ה השנים  .אכל 

תכרת    ולאבארץ מצרים    יןהישר ת עב א הר  רץ לשבע שנילאן  דולפקל  אכוהיה ה„  -  (ו)לפס'    “ ושמרו

   ב“.הארץ ברע
 

  ים", פקיד  כי ניתן היה לומר "יפקד פרעה  תר,ורה מיוא" לכה פרעה"יעשתרות.  אלו מספר מילים מיום  ם בפסוקיישנ ,  אורהכל

רי  ואח  עה"לו "יעשה פרר  אמא  הו  כךל  פני הרעה וע  לקדם את  נן תוכנית יסודית, שיוסף אמר לפרעה, כי יש לתכלומר  אך יש

 תוכניתו. תו אא החל לפרט להון כ

נ לכאור  ,()להוק  בפס כי  ה  ולכן חזר על יוסכוונת    י, כהאך נראות,  מיותר  ילים  "הבאות האלה"המראה,    ף היתה לזרז אותו 

  וחדת לשימור מית  ניתוכן  כייתה, שיש לההכוונתו    , כיאך י"לותרת,  גם המילה "ושמרו" לכאורה נראית מי  ו שוב.ם אלמילי

 .תראא בף פ"ה במס' בבובס , כפי שמופיעקבירשלא וכל הא

מה   חיו שגם  שוב  לארץ  זר סף  "לפקדון  לכאואמר  מיורה  ",  כוי"ל  ותר. הוא  כ,  אוי  להכין  שיש  היתה,  יוסף  לאוונת  רק   כל 

ועד מי  ע, אף שאינו שבה  ותשנ   שךבמ להשתמש בו    אהירות ולה יש לנהוג בו בזאלא גם לכל הארצות השכנות ואוכל ז  למצרים

 ד.ו י שלוח בל  איןן שאליו כאל פקדו חס לכן יש להתייו יםלמצר
 

     “. ת ם הטבוהשניאוכל  ויקבצו את כל„  – (לה)מא,
 

, כיון  אוצר המלכות ולכןתבואה, אלא שכל התבואה תרוכז בידי  טי של  ר פרו אוצליץ על כך, שאף אחד לא יבנה להמ  יוסף

]ב"ר    רעב שנת ה  תלתחיד ברטית נרקבה מיפ רה  הם  אצרו בצוש  אה התבוכל    ים, אוצרות פרטים  צמלענו  ובו  מצרים הערימהש

לאוכל אשר   שהכונהכן,  אך ית",  בארץ מצריםהאוכל "אשר היו  כל  יבץ את  קאכן  שיוסף  מר,  מח( נאה([. אמנם, בפסוק )א,)צ

ר לא  אש ,  עצמםרים  המצבביתם, אך    יאחבלהדו  פחם  קבוע ולכן ה  יה פיקוחרים, אשר עליהם ההיה בשאר העמים בארץ מצ

 ם פרטיים של אוכל. ני בנות מחסם לו לעצמשר, הידינגנון פקוח תממהם היה עלי

צמו, אשר סמך על האוצרות הפרטיים  מצרי עעם ה. ה “צרים ויצעק העם אל פרעה ללחםץ מב כל ארעותר„ נאמר  )נה(בפסוק  

ואה שהחביא.  בהת  נרקבה לו כל   שרכא שה,  בה קאכזן שהוא ספג  יוכ  ,  ריםמצץ  ר העמים באראר מאשר שלו, נפגע קשה יותש

ה  א קדו  כן,ל ובפרט שהם העםב  י התאונןמצרהעם  פר  יותר  פיתחו לעצמם אשליות לגבי   לא  ם, אשר  יהעמ  אך שארעה,  של 

העם ם  שאט  בפרו   קטימי הרעב בשא ספגו את  י תבואה, לכן הם  הרעב, כיון שהם לא בנו לעצמם מחסנ   ת בזמןשרדולת ההיכו

 נו.נ ויתאו ו, מי הם שיבוא ברע  ה, סובל חרפתרעפ ו שלא עמשהוהמצרי, 

 

עבדיוו„  –  ט(-לחמא,) אל  פרעה  א  כזה  הנמצא  יאמר  ראיש  יוסף  בו  ח אלהיםושר  אל  פרעה  ויאמר   .

 את כל זאת אין נבון וחכם כמוך“. אותך  להיםדיע אאחרי הו
 

רן  ואהואחר באו משה  „  –  מוע בקולולשן  מוכ   אינוכן  ת אלוקים ולא   ירמכנו  איש   למשה ואהרן  רפרעה אומ  ,ב(,ספר שמות )הב

את   ידעתי לא  אשר אשמע בקולו    מי ה'רעה  ר פר. ויאמ בבמד  חגו ליי ויאת עמ  ה' אלהי ישראל שלח  מררעה כה אל פאמרו איו

 .“את ישראל לא אשלח וגםה' 

ה  רחז  חזרה זו אינהך  א  רצו,ל מאשראו לשלח את יינ רבה  למשו  תי ר בו מהבטחוזשפרעה חוובא מספר פעמים,  בספר שמות ה

הבחירה עקב רשעותו כח  מנו את  מנטל  , שה'  רשיםבו המפבטחותיו, כי כבר כתה  לקיים אתלא  לשקר ו  רבוחי השל אדם בחיר 

ן כאן  ית נ   כן. לר"בוס על פי הדיור של "אנ הוא עושה זאת בגדוא חוזר בו ואינו מקיים את הבטחתו  כאשר הלכן  יבו ווחיזק את ל

פגישותיבת,  פרעהאשר  שכ  לומר, עחילת  ט  םו  רבינו,  מכירנ ישא  ועןמשה  עדי   את   ו  נוטל    יןה',  אינו  א אלוקים  כח ממנו    ת 

אילו בספר שמות  יצד כאן הוא מכיר בכך שיש אלוקים ובין, כש להלכן ינאמר "ויחזק ה' את לב פרעה".  לא  עדיין    יה, כהבחיר

 אינו מכירו.שוא טוען ה

לכוון לכך    ישיאת שמע  בקרהדין ו  םעולשל  וכן משמעו שם    ולםכל הכוחות כ  עושמים מאלוקשם  פי הידוע, של  ע  מרלו  ישו

 . פרטיתגם שה' מנהל את העולם בהשגחה זה ון בשם וולכ להוסיףאך  ראשון,בפסוק ה

 הואה את החלום  רעלפר  פותף  וסטז(. כאשר י, פרעה )מאמעות החלום שחלם  יע לפרעה, שאלוקים הודיע לו מהי מש סף מודיו

 הרבהא בעל  ם הושאלקי  . פרעה הסיק מכך,“וים לעשותאלהממהר הו  היםהאלכון הדבר מעם  נ כי  „  –  )מא,לב(  עהפריע למוד

יכול ה כוללת. אלוקים  בצורה פרטית על הברואים, אלא בצור  משגיח  ם לאות וגכלל לא בטוח שהוא בעל כל הכוחאך  כוחות,  

למישהלגם   שהושע  וא שה  מהו  הודיע  מה  אך  בעולםכ  רהבצו  עושהוא  ה,  ש  ואינ   ,ללית  הנהגה  בצעוכר  ל שמשום    ורה ונש 

לוקים אלא שא שו,  יעני  א מצווה ושמי שלא ישמע לו הואשהושות מה  ע' ול בקול המוע  ייך לשי ברואיו ולכן לא שלפפרטית כ

ליט  מחם  האד  ושרקדם  מעשי בני האל  שרק  בליו  ונ בעולם את רצ  רה ופועלצמו אינו בעל בחי מנותק מרצונות האנשים והוא ע

ליוסף  ם שזה משו  , רייםשל המצ יים  ת הפרטקיבה התבואה באוצרוהר ו, שמה שלעמאומר    העפר  יל,כפי שראינו לע  כן,ובוחר ול

 להמית את המצרים. לגזור מתוקף כוחותיו האלוקיים גם  ה יכולבחירכבעל  יש כוחות אלוקיים והוא 

עבר  ומ  ה והואיהוי  הוההיה    -  ר לזמןב שמעהיא, שיש מי  ו  ותמשמע", ש ה-ו-ה-"י  -  חדשם  ש  עהלפרה  ונ ו אומר לראשנ משה רבי

הוא ג  למוש ולכן  הג  המרחב  הפועמורההאחדות  ע,  הרח  ואיובר  ם לת  עולם  והו ועונ מים של שכר  במסגרת  לפרעה א שוש  לח 

=( הוא  כי  בעפרעה  הודעה,  הוא  ל(,  וחייב  הבחירה  בטו ל  ישר  בבחור  את  הולשלח  גאל.  לפרעהם  וא  הי לו"א   ששי  מודיע 

 . עונשורה מיוחדת של שכר ואל בצשרעם עם י גת מתנה, התוחוהכ ת בעלת כלישו ישנהאל", היינו, שרי

זמן ואחדותית, ם מעבר למתקופת יוסף, אך שישות זו היא ג  בכך  נוכח  כברלפרעה, כי    אינו זר  רבים   וחותכעל  ל בשזה    מושג

 כח   ל את לבכ  יצר ם ושהוא  טובי  ימיםפי כללים מסו ל  ג עתנהלהת  יבי ה האנושות חב  ימת,מסוי  העולם לתכלית   תר יצרה אאש



 מ

 

"לא ידעתי '" ו"מי ההם  הוא אומר ל  רבינו ואהרן ולכן  משהנה מולראשא שמע  ה הולבחור בטוב, דבר ז  החייב  ם, חירה באדהב

 את ה'".

ור  חליט שהוא אמה  הואכן  ל  ם,יילו כוחות אליל  שיש   סובר  נו, כיון שהואיאיה", היר  -  של "לא ראיתיפי הכלל  פרעה פועל על  

וקים א גם חלם, אלא שאל הו  חלוםהרון שאת פתזה,  מין ליוסף הוא מכח מה שהאם קיים וג  לא  לו  ידוע  שלאמה  כל ולכן  דעת הל

וסף י  ר לון שאמן גם את הפתרוכנזכר, שאתרון, רק אז הוא  לו את הפר )פט,ה([. לכן, כאשר יוסף אומר  ]ב"  ממנו  זאתהעלים  

 איש  וח, שמלבד יוסף איןכך בט  כלדוע הוא  , מובןגם מ  זה  לפיאלוקים.  רוח האת    יט שיש ביוסףחלן הולכם  לובח  הוא ראה

ן ם, שמלבד יוסף איאומר לה  . הוא אינו שואל את עבדיו, אלא“בו   אלהים וח  ה איש אשר רויאמר...הנמצא כז„  –  זו   חו רו שיש ב

 זה.וד אחד כאין עו, שהדבר ברור ל כןול כזהף וסנ  ונתקל במישה לאולם וא מעכזה, כיון שה םעוד אד

 

 . “מךדל מכסא אגרק ה על פיך ישק כל עמיביתי ו  עלה תהיה  את„ – מא,מ()
 

נואם  באמיר  להבין,   יש זו הוא  ועל כל עמו,  כויולו סמ  תןה  ן יותר לחלוטפסוק הבא הוא מיאם כן, הת של מלכות על ביתו 

ירה  אמכתב, ש  רש"י ם  . אמנ תדמהקו  באמירה  כלולהכבר  רי אמירה זו  ה  ,“רים מצרץ  א  אותך על כל  תיאה נתר„  –  באומרו לו 

מינוי רשמי,זו   הר"לקאך    מהווה  המ,  בפסוקהרשינוי  י  מופיע רק  נתי  מי  יוסף.    המלךטבעת    נתהבא של  ידו של  ,  וי"לעל 

,  רעוד יש לומ.  זה  וימינ ב  וסףי  מכויותיו שלס   רט אתוא מפבפסוק )מ( ה  ותינה ואיליר את משמעות הנ באה להסב שהאמירה  

, אלא שמה שפרעה כן  לפני  שאמרכויות  הסמ  גגדל ממך" אינו סיוהכסא א  רקשאמר "  שמה  ר,ה לבאעפרבא    ה השניהבאמירש

 יק לוא מענ אמר לו, שהו  א, שהולומרעוד יש  .  “מלךורין לי  שיהיו ק„  –  ייצוגי, כדברי רש"י   פקיד א רק תהושאיר לעצמו  מ

ולכן הוא מוסיף    לשליטתום  ך נתוניאים  צרמוץ לחמ  חייםעמים ה  רב שלערב  ך לא על שאר  , אמול עועתו  יבמכות רק על  ס

 . “על כל ארץ מצריםתך תי אונת„ –  לוומר או
 

 . “טי פרע כהן אוןת פוב„   –  )מא,מה(
 

מנו, טל מ נו הגופני ניאו  כיק,  סוהפ  ת אהוא מציין    כןנו ולנו אוליו וניטל ממאוא סורס ממס' סוטה )יג:(, שהל פי  רש"י מציין, ע

 פרעה. בביתו גדולת ון שלאאך לא ה

 “. עמליל את כם כי נשני אלהי„   – מא,נא()
 

א לתת  ל גשמי, שהרי הוא בו לעמף ב"כל עמלי". קשה לומר, שכוונתיוס  ונתו של כולהבין למה    הוא לשון עבר, יששני  אם נ 

בחקתי  "אם    ק  הפסו  לקתי עחפרשת ב  ברישש"י  כמו שמביא ר  ורה,התל  לעמנה  ו, כי הכוומרל  וישו.  ת לבנ ציין על מהומשם ה

 . “שתהיו עמלים בתורה„ – כו"תל

זה והמושגים שהיו לו בעמל הו, שבית אביב  ל בו בהיותועל עמל התורה שעמונן  ף מתאיוסכי    ה,נרא בבית אביו   תורה  עמל 

ל ש  מהותושלבנו, כדי    שם  דה מצרה ושעבותוצאחה כהשכשם    הוא נותן עלן  ים, לכבמצר  תיו ושעבודוומנו בשל צרנשכחו מ

ירגיש על כך צערנע ממנו הימ  תורהה  לשעמם  מל התורה  ושכל פעפוגה בעס  גם כן  תהיה  מנשה וישתדל    וא  ת בהזדמנורב 

 ור לסוג עמל זה.  אשונה לחזהר

 
פ„  –  )מא,נו( על  היה  הארץ  נוהרעב  כל  אוי  יוסף  כל  יפתח  בהת  למצרים  אשר  באהרע  ויחזק  םוישבר  רץ ב 

 הרעב בכל הארץ“.  כי חזק סףאל יו לשבר מצרימה ורץ באא וכל ה  –ז( )נ 'ס. פםמצרי
 

ותר אזל אה לציין שאפילו לעשירים בי וספת זו בת  כי,  ונראה.  פני הארץ  הארץ, אלא גם על כלרק על כל  לא  תלט  הש  רעבה

התבו ראמלאי  הם  וגם  כשםעה  ללחם  הענישרעב  בו  הכויםו  "פני"  היאו.  שאנה  הלפנים    פילו ,  החשוור,  דשל  ים  בהיינו, 

 ראים למימפירושים שונ כפני הכלב". ניתנו  פני הדור  ( ")צז.ן  יהדרסנ סוטה )מט:( ובמס'  ר במס'  אמכמו שנ הם,  בירים ששעוה

ו  יהי עשיריםהופניהם של   ([ן )צז.נהדריכיס" ]מס' סההפרוטה מן  שיבוא המשיח "תכלהן להוסיף עוד פירוש, שלפני ו, אך ניתז

הכלבכפ אשני  בתוך  הוא  ר,  ל  תוהאשפת  דוחפם  שמצאנ כמאוכל,  צוא  מכדי  בייו  בת  מרתא  אצל  ות  ריעשמ  תההישס,  תו ו 

 מס' גיטין )נו.([. רים בין גללי בהמות ]כה לחפש שעולהא הים ירושלי פני חורבןים, וכאשר חזק הרעב ל ירושל

נ עיר  עניישום ש"מ השכנות, אך  ת  הארצו  ובכל  ל ארץ מצריםכהיה בהרעב   יתך קודמים",  אוון  ועדיירם למצדכל קוסף  ין ם 

 ו אליו. שהם הגיע  עד ן נת לאהוא ת ושאר הארצו ים בארץ מצריםחרם האמילע

 

 . צרים“עדיין יש לו שבר במשל קדש שה באספקלריה רא„    – צריםר במש שב...כי יוירא י ד"ה")מב,א( רש
 

 .ת"סברי"-תרגם המ  שם םותירג ך לׂש הופׁשו, נ יט,קסו(. היים )קתהלי עתך" בו"ׂשברתי לישו קוה כמשון תנו "שבר" מליהי

 
 “.בר ממצרים בר שה לשרסף עיווירדו אחי „  – )מב,ג(

 

  א "בר" לו  וכלאשבר  ,ב(,)מג,כ([ נאמר לת ])מב,ז(,)מב,י(,)מגבשאר המקומואך    ",בר"לשבר    שנאמר כאן הוא המקום היחיד  

שהאוצרות ו  ראירדו    ר כבראך כאש  ,ואהתב-נוהיי  "בר",רק    שיוכלו לקנותשבו  ה, חלראשונ   דו אחי יוסףירכאשר    , כיהונרא



 מא

 

דברים על  הם ואביהם מחו בכך, מאז  ונוכרים  למצוכו'. לכן, כאשר הם כבר ירדו    ירקותות ופירגם    ם,מצרי ב  טו  מכילים מכל

מות  כלם כ לאו  ם, שניתן מידאחרירים  גם  דב  ת שהיא, אלאמווכלה כשר לאה, שאי אפואבלל לא רק תשבר אכל", מושג הכו"ל

 .םשה

 

ם ושנאת כולם  ת כוליתה אהב לא הש  עשרהקין ללענין האחוה היו חלו„ –  רהשע  רש"י ד"הג(  מב,)

 שוה לו“. 

 

אצלם, י  ף היה מצושיוס  דך, כיוןיבני השפחות מאלאה מחד ו בני    –מר, שהאחוה לא התחלקה בין ב' קבוצות א לונת רש"י היכוו

תב וכזה"  סעו מליוסף ]לעיל )לז,יז([ "נ   אלבריאמר לו ג כש  ןכם  א .  לפיום שנאה כה וג אהבת היה גם  ניבו זמ  דחאלכל  ש  אלא

  יין היתה אחוה.ל עד חלטת, אבמוה ההאחוה", היינו, הכוונה מש"י "מן האחור

 

 יתנכר אליהם“. ו ויכרם „ – )מב,ז(
 

ובדה הע  עצם  תא  ציין, דבר המנחתאאת  ויכרם יש  חתכאן ת  .“והוכרלא ה  והם  יווסף את אחי  כר  וי„נאמר    הבא, שם  בפסוק

השהו לומררכיא  בא  הבא  הפסוק  אך  ה  ם,  הי אשיחס  את  מיוסףר  קיים  ול  ה  ולהפך  אחיו  יכלפי  וטפחמ  שנוכן  מתרכא  חת א 

 כאשר  ךהכיר, אא  מי הואת    רטור בלא לפבקיצ  זה נאמר  ר" בא כאשיכירם, "וועודהענין.  ת  ", היינו, ביאור תחלל"ויכר יוסף

 . ויכר"וא הכיר, נכתב  בקיצור "הי ת ממפורטת אתר ה יורצוכן בב לאחר מ שכתומך ה בא  בנס ז

 

 מרגלים“.  דיךא היו עבל חנום אנבני איש אחד נחנו כניכלנו „ – ( אמב,י)
 

כי ב'    ר, ולומ  ךפתוח בכל  ריכים יו צה  , ולכאורהדבריםבין ב' ה  ם מטיליםהם, האך את כנות דברי  , ה, הם אמרו ב' דבריםלמעש

חושדם שאינם   ולכן הוא גם  גליםרשהם מסוס  להם שיש כאן חשד ללא בי  הראכי נ נו לו,  טע  שהם  ,י"לו.  אמיתיים  ם הםבריהד

 מרגלים. כ ים נגדו לוחמ כך שהם עבדיו ולאבם ואומרים שהם כנים עובדת היותם אחי את מאמתים  הםכך שום אחים. מ

רק שהם בני    לארם שאת באומק זלחז  םבאיהם  ש  ונראה  אחד.יש  שהם בני אך  על כ  (סוק )יגבפזרים  ם חוה  בין, מדועיש לה

 אחר.  שערכל אחד מם צריו למכנען, על אף שהם נכנסמקובץ בארץ בולם  כגרים הם  איש אחד, אלא
 

 ותם“. ץ בינשמע יוסף כי המלי י„והם לא ידעו כ  – )מב,כג(
 

כיון ש   כך :וק הוא  הפסרוש  יופ  רגעץ עזבם להמליכש  שדברו   י"לו  מבין  ווסף אינ י  גם אם וסף  לייכל לספר  מליץ  והרי ה  ל"ק

יבין את ינילים לדבר ב עזבם לרגע, הם חשבו שהם יכו  מתרגםכן כשהלהם,  יבינ   םרג תמ, היינו, המליץשהיה   הם בלי שיוסף 

 . דבריהם

 

 . דני הארץ“א „דבר האיש    – ()מב,ל
  

 יו.על  לונןתלה כדיים עליו נ ממול הלכווע לא ביהם מד אמר להם יאארץ, שלא ה שהוא אדניגישו הדהאחים 

 

 נו“ נו גם אתה גם טפ „גם אנח  – ג,ח()מ

 

יעקב שכבר היה    כיון שמדובר על הקיום הגשמי, לכן  ,"לוי   ?גם טפנו"גם אנחנו  לומר "גם אתה    צריךה, הרי היה  זסדר    "לק

היו א  הם ל  הםישותת נ ום גשמי ואל קיבכל  דיהם איןי בלעאת עצמם, כנו קודם  יילכן, הם צ  בניו.סמך על  יקן היה צריך להז

 פו". כלל להזכיר, כי "אשתו כגום ריכיצ

 

 . נו לעבדים ואת חמורינו“„לקחת את    – יח()מג,
 

ו יעלא הצ  הם  ,עבדיםל  עצמם  תו אהציע אשר הם  כמו כן, כ  ?כאן    כאן, מה רומזת לנו התורה בות החמורים  ה חשימ  להבין  יש

רוצים להש  לוואי  לעבדים  גופם  את  רק  עבדמוכנים לש  שהם  חילה הם אמרו, שבתוי"לריהם.  ואת חמ איר את החמורים הם 

עדכפקדון כעס,  שרותם  שיוסף  וף  ראו  הם  כאשר  אך  את  בדים,  החמ ליבו  מקשה  שגם  הציעו  הם  להתפשר,  מוכן  ורים  ואינו 

 תו. יעברו לבעלו

 

 . להי אביכם“כם וא אלהי„   – )מג,כג(
 

  רשב"ם וה  “כות אביכם נתן לכם מטמוןבזכם,  אבי  והי, ואלאידם כותכואם אין זכתכם  בזכו„  –  ב,ד("ר )צרש על פי ברש"י פי

היו„  –  פירש בניסים  הכל  ללכאו  .“היו  יודעים שמלומדים  "אלופרה  גם  מוסיף  יוסף  למה  דבריו קשה,  אבותיכם"י  הרי הי   , 

 בניסים ?ם  הם מלומדי שהרי לוהיכם"אמספיק שיאמר "
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להבין למהויש  הפר  ,  גםיש  ובשם    ש  של  קיוהאלכי  "אלוקים"  אייעם  הקב  של  אלנו  א  בניווקים  אנו  וכן  בומרי?  ה תפלם 

 א נה, ככל שהאדם הוולם ובעל ההשגחה הפרטית. וההכוחות כ  עלת במציין א  שם אלוקים, דוי"לאבותינו".    וקינו ואלקיל"א

 לך", ה' צר "שנאמ מוכו, את ומיטיבים וים בשגיח אלוקים מת של יותר כוחו בה', כך נהבטחון ואמור של והה יות בבעל מדריגה ג

ות  בו רוח שטס  נכנ כפירה, ש מובן של    ה עבירה, הרי יש בהאשר אדם עושכ כן,  . לעמךודד  ודד לו כך הוא משם שאתה מכ

מע וחושב, שעל  רגע  אין  באותו  זה  בכלל הכוחותכשה עבירה  לום שיכהאלוקיי  ח  הד  ו להיטיבא  ול להרע  כן  בצלו,  ורת בר 

אשר דבר עצום,   או הועשהשמ  פחותום שהוא משוכנע  ה, הוא משמח ות ש בפח  ימןשמקי  מי  ות.מצוקיים את ה מאדם  ה שההשמח

ו  פועל בכל כוחות ו  ן שייך כאן פיצולבנה אחרת במהות האלוקות ולכש דרגה והי  אחדלכן לכל  הבריאה  לוקי א בין אלוקיכם 

שבכל יום הוא   ה,ענ א  צמו. הואת ע  נהעך מל כל מה הוא כעהו  ה' שלו ושאלובודת  מעום כחלק  יתגף כל  מסהרס"ג היה    יכם.אב

 .חטאיו רה עלפכסתגף כעומת היום קודם ועל כך הוא מהו אלוקים למבין א לא הה הונוכח עד כמ

 

   .תשים“.יעי..גבת „וא    – )מד,ב(„וישכרו עמו“.    – )מג,לד(

 

לם  ום אבמשהרי שלכות, מ ימתא םמשומו אם שתו ע ף שאם , להורות להןבנימיו של אמתחתב הגביע אתוקא שם ד אהו כי, י"ל

, אשר הוא השיב באמתחותיהם  הכסף  לגבי, שןיתכיכים לפרוץ גדר ולהשתכר.  היו צר   לא  םההו,  א מצאו ן שלכל זמ  הם  על יוסף

עקב ן אמר להם יכלים.  חטים ושעורק בתם, רולבקו משום אהסתפ  ולא  ריםצמארץ  ו כל טוב  רמז להם בכך, שקנ רצה להוא  

לו   זה רק לצורך שיו שקנו  ל  לרמזמצרים,  ארץ    ובטכל  ה ממנחלתת  וכן לצורך   פשנ ח  א לצורך פקוום שההשליטי  חודאת 

 הם. נשיהם וילדי
 

 מעבדיך ומת“.  אשר ימצא אתו„ –  ,ט()מד
 

עשר מר " עקב שאו של ישהבמעי שהתקיים  ת, כפא מל  דבר  ופו שלין בס" ובנימטהיוצא מפי השלילא התקיים "כשגגה    כאן

  ינו התכוון.בכשם שיעקב אהם רידבלמת ו באשהוא משום שהם לא התכוונ  "לוי .כח,כב([שית )ראבלך" ] ואעשרנ 

 

 ר כמוני“.י נחש ינחש איש אשם כהלא ידעת„  –מד,טו( )

 

, כיצד ם כן. א“וינחש בש  נח  ני בו והואה אדוישתר  ה אשהלא ז„  –ו  סף לאחיו)ה( אמר שליח יל בפסוק  , הרי לעיןיש להבי

  ?ו  לדעת בו מי גנב  לו את הגביעה  הי כבר לא    נב,נגל  וכביכיע  ו את הגביע, הרי כאשר הגבנבהם גשניחש    שהוא  הם לאומר    אהו

 ,כתב  ב"םרשה  (.סוק )הם  בפהרשב"ו  ןהרמב"  ופי שכתבידי סוג נחש אחר, כעל    א ידע על הגנבהשהו  נתו היתהוכו  , כיוי"ל

לו כא  ות וחכלהם  יש  ש  אם לא על ידי ניחוש, אלרי נסת  םם דברי יודעיה   םאנשי  םנ , אמנם ישקסם  על ידיניחוש  ל  יתהשכוונתו ה

 בטבעם.  

 ח"א, סי' תקמד תבו ]שו"ת הרשב"א,  יחס למציאות זו במכה"ראשונים", מתי   קופתמגדולי תאדרת )הרשב"א(,  בן  בי שלמה  ר

דמיון חזק ל  ה בעזי אדם  לי כ  אהר...ונ„  –וא כותב  ". ה"כהין  -כינוים  ה גל   ה אשר ישידוע  פעהתו[ כגי' תי"גם בסראה שם  ו

ונפסק לאחר   כחם בא בפתאומיותים וות אמיתירואים אף חזיונ   ואנשים אלה  ן" קראים "כהיהנ   להמא  והואטת  ונפשו אינה שוק

שים י אנ ו ראיתד ומאלש  פאםנים כמו שכע עניודיוידבר  בהם וישרוח  אנשים    שים עם כח זה ויעומת שבא ויש הנולדזמן כל

ם וכמה דברים  כמה מזמורי  מרפר והיה אוע סודי  ושאינ חד  ים ובעיר לארדה היה קטן אול ם גדיהם דבר י מפיל  םמגידי  םנאמני

 .“ה...ים הרבמאנש לו נראהאו לו ונתרפא וכאת המרשם( מפיו ועש לו רפואה וכתב )= ם הוא עצמו לעשותר להחר כך אמוא

י  למן ע„נא    –הספר "ספרא דצניעותא"  ל  "א ער הג  רושו לפימתדב בהקתכמוילנה,    גר"אמידי ה דול תלג   ין,ם מוואלוז'י חיירב

שאב ששמעא  בוי  תיבשמים  היה  חלכי  חולם  איש  נורלנא  שומעאים  ומות  כל  לכומבהילים  מגיד  היה  כי  שמו יו,  מה  אדם  ל 

 ר אחדדב  לומר  ינ רבי הרשו"  –(  לגר"א  לו )=  מרוא  פני הגר"א,ובא לוה  אדות מל הברימתו ענפלה איוו בחדרי משכבו  ומעשי

ון בר שמע  צלכם רביהפסוקים וישב א  ינו על אותםאזתם בפרשת הידשוחם  והמק  בזהה שבועיים ביום ה' ישבתם  ז  : כיםלפניכ

 אז תי  כורני ששלח "א( זהגר  =מר )זה. וא ישה מילוד א  עא מאוד מאין יד, והיה רבינו מתפל"ן והאר"י ז"ל משמאליוחאי מימי

)=  מקודם של   את(  גם  לו  .מביתי  יהגבאי  רבינ אמר  אמ וו  נוראיםת  :  ענינים  אז  דומ  שחידשתי  פניו  את  ז  רובדי  ד. מאצהבו 

ענינ   והמשמעות באמת  נפלאישהיו  רזים  עליוני ם  עליוני  לדוין  ראויין  שהיו  ואם,  רשב"י.  בפני  )=רשן  הצי   חר  בפני   ץכך(  

כל זאת ציוה ל  ם ועיואמיתידקים  צו  מותיווללפרקים ח  חורהמרה ש  . ובעלרהשחוא בעל מרה  ר שהו הכיו  הביןהנ"ל,  חולם  ה

 “.ולפניו מלהגבאי להסיר 
 ויגש  רשתפ
 

 . אהבו“ ואביו לאמווא לבדו תר המת ויו ונים קטן ואחיו „וילד זק – ד,כ()מ
 

מר "מאמו"  ר לויות היה נכוןן, ו. אם כאותה ידתתה בלממו אהרי  ו, כיאמלנותר שהוא   ןבנימי ללא שייך היה לומר עי הר -ק"ל

נתה , כי הרי רחל נבאים בני רחלנקר  פחות היו ני השם בגרי  ה  ,עוד ק"ללבדו מאמו לאביו.  ר  נות   הואו, ש", היינ וא "לאמלו

 רה למטה.צלמעלה ווא על שם רחמה, רחבה לע",  למ"ד אחד הבלהה. "ויבן את הצ פחתהמש
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גם את ילדיה ן  כמובלה  גיד  ון שהיאווכן כי   א נחשב לבנהם הויתו  והמגדלת  דרש מובא במה כלהו בגידלת רחל  י מות שאחר  , וי"ל

 רחל.  כילדיים ב נחשם נ בודאי שהם אי

 
 “. נושאים מטוב מצרייםרים רה חמוביו שלח כזאת עש„ולא –  כג(מה, )

 

פתי ה"ש  ימנו“.נוחה הם  קנידעת זשן, שיין ילו    חששל  בגמרא,צינו  „מ  )  – ה )ט למס' מגין על פי דברי הגמרא ברש"י פירש כא

, ן שאיני טועםיי )סו∙( "קונםם פ"ט דנדרי ינןדאמר זהל ם ע„יש ליתן טע  –קב", שכתב  יעחלת נ "ברי האת ד יאבכאן ה "חכמים

 .ימנו“חה הום נ יעת זקנ יכך דלי מעיים, לפוטבעם הם חיים", ורוב זקנים בהלא המיושן יפה למעאמר ליה ומעיים. רע לשהיין 

רהיכ  ,ק"ל זקנידרו  נואין  בטב  חום  הם  ב,  םמעיי  יל בעם  כתהרי  הובא)קבות  ומס'  מע–   ג:(  מחולי  פני מ  יפה,ן  מסייים  „מת 

   םדא  ועוד  ?  ולא רוב הזקנים  יםלים ומתים בחולי מעיהצדיקים רובם חווקא  , אם כן דתן בחולי מעיים“צדיקים מית  לשרובם ש

זקנים בחולחולי  רוב  ידסימבותא  ר מהי הם,  יי מעי  ם  בכך ההוא לפה  ן  ר ו  זקניםרי  בדר  וב  חולים  ם  זקנידרוב    לוי"   ?ךככם 

רק   אך  מעיים  גםקיי צדרוב  בחולי  לגמ  ם  מכך.  מדוב תים  הסיבה  ייי  זע  דעת  ישן  נוחהן  שם רץ  תי  המהרש"א    נו.הימ  קנים 

 ה. בזא להם ן ניחין מחמם, לכימצוננים והם של זקנים להיות בגמרא, כי טבע

נא  "לק גופייהחבי  במצוות   דייגין דכיוראל  ר שישמהא  ובודאי הכוונה למי ש)לע"ז  (, מס'  )פו:בת  ש מס'  ]  ו ל  ר  דבגהוא  א:([ 

ם  וכל שכן שזה התקיים התורה  מרתחא בהם חביל גופייהו וג אי שאל, ודישרשמו נקראו בני  אבינו, שעל בישראלי ויעקה צורת

היה , זה  לוקר    היהש  פנימ  רבה בגדיםעם הסות  כריך להתהיה צ  נותוד בזקוומה שד ?  נןצוהיה מ  י שלאולכן ודאנו  יביעקב אב 

 חז"ל. ידי שהובא על  ה, כפיראול המלך בהיותו במעל ש שמעילו  נףאת כ רת שכבכך , נש על כך שזילזל בבגדיםעו

 מאן חד  עת לעץ הד  ב∙([ ועל)קנ   ]מס' שבת  “ הןין מתוספת עלתזקינין דעמדי חכמים כל זמן שיזקני תלמ„שנראה, משום    ענ"דל

לכן    ,∙([ס' קנים )כה]מיהם  על  פתמטר  שדעתםנגוד לזקני עם הארץ  ב ליהםיישבת עם מתדעת  ורהתי  וכן זקנ   ןה גפדאמר הוא הי

ים"  יברי "אור החדנה בהם, כבחלש בהם ותתמעט ההנ לעיתים    ואף שכוח הזכרון  נוה הימוחנ   יםתם של זקנ א היין דעמובן שדוק

 ם. הת בפסודעת מתו  לשיקושהוא ה הרצוןו, יינ , התם הדעו, מכל מק,כט(לקמן )מז

  ? אבות קיימו את כל התורהנם", שהרי הייסתם מ" ששלא חישן וכיצד שתה יעקב יין  ן,ה כאמקש  "ס""חתה

יין  ,  שה כללק  וינא  תוייכאורה קושל י  ,ה מלפני הרבה שניםנ ישן הכווכי אם  ל אז כובמילא    צריםמסף לא שלט בושעדיין 

נסך, הש שחש  חזקתהיו ב  היינות יין   של שן מה, דיתרא )צח∙( הובא במשנ ב  בבא  רי במס'האך  ה,  יקושלם  ז יש מקוארי של 

אז הוא נקרא שדאשתקד    לשלוח לו יין מבצירידאג  ש  סףיולסמוך על  יכל    אבינו  ש שנים והרי יעקב יושן משל שלומתקד  אש

 את  לו  ןנת  הרעשהרי פ  ,ךסן נ מיי  יך לחשושצר  היה  לא  הוא    ןצרים ולכט במף כבר שליוס  רת השובע כאשושהיה משנ   ,"ישן"

שדה ב   יםדלגפנים שג  עלשובודאי    א חשש של יין נסךביות יין ללח  ו לויהיש  לכך  לדאוגלך ובודאי יכל יוסף  המיות  כל סמכו

נ י קודם הגז  הרץ ה"חת"ס" שזה היימה שתגם      ק"ליכל לפקח.  וא  ה יין  '  ]מסבר"  י"ח ד " זרות של  ת הגיינו, אחה  ך,סרה על 

 ? וימם קיג תבואה ,המלך שנתקן רק בזמן שלמה "יו נטשאפיל םש מרנא (כא:)ן ' עירוביסי במ בת )יז:(, הרש

חובטן    ןע בכוסו של אחד מהגהמלך נו  ואם אדוני„  –)יג:(  גילה  מ  ס'במ מה שנאמר  מדוע  ה"חת"ס" לא הקשה על    ,עוד קשה

  ?נסך  ן  ביי  ו ישראלנזהראז    כברשן  ואיך יתכ  נסך  ינם משום ייןל יו עשגזרלפני    הרבה זמןהיה  גילה זה  ן הממ, הרי בז“קערבק

 ר בכך.ר גזרו על כך כולם החלו להזהבכך ורק כאשו נזהרו שאליו כאז ה  אלא בודאי שגם
 

 .שבעים...נפש“ „  – ז(,כ)מו
 

)יט,ב(    סוקהפל  ע ישראל  ן"ויחבשמות  יחי   "שם  פירש ברש"  ,דבלשון  אי  מ לב  ות. וד לשאר החנייגבנ   זאתו  חלוקתחד ללא 

"שעובדין לאל   -נפש"שכתב "  ד,ו()   יק"רמו   רשהמד   שייך  יותר  , ול הר האלוקיםמ  ניצבישראל    כשעם  י, נ סי  ר בההרי  ד  ,לק"

של  לדרגה  ם  גיעימ,  ידות רעותממטה ואין  ל'" רק כשיש אחדות  המוך אני  כתוב "ואהבת לרעך כהך, כ ו  ינ הי  דהוא  "ל,ויאחד".  

 .כךעל  מות גם ציינוש על תינובהערו ."ה' אחד"

 

 . .[ת“לוהולהם א„לפי שהם  – “ ]רש"י..רים.ועבת מצ.כי ת..„  – ד()מו,ל
 

כי   ב.ן אינם אלוהות.  אם, כי הצכי הרועים יודעי  א.ים.   ועהראת  ים שנאו  ם הובאו ב' סיבות מדוע המצריתי חכמים" ששפב"

 אלילים.ת עבודרה הוא לשון תו" בועבהם וש"תדת אליליכעבוהמצריים אצל  חשביםעצמם נ  הרועים

השני  הפירוי  פל,  לק" חכמים",  "ששל הש  יעץפתי  יערויות  לה  יולאח  יוסף  איך  הרי  אותועים,  לקבור  לא  ביקש  אבינו   קב 

 ? ע"ז )שם(הו לכדנצר לא יהפככדי שנבו ח,ה([ וכן דניאל ברו]ב"ר )צ טוהו ויהפכוהו לע"זא יחנ שלי כד במצרים,

לתרץו פי  נ"ל  )מד:(במ נה  המש  על  פרוקלושא„  –  ס' ע"ז  רוחץ במ  אלגמליאת רבן  ופוס  וס לן פבס  ל  ל רחץ שבעכו, שהיה 

ידבק בידך מאומה מלו כתוב בת  מרי. אדיטרואפ כשיצא וודיטי...רוחץ במרחץ של אפר  ה אתהמ  נימפ  ן החרם".ורתכם "לא 

סיס  הב  את  וצרה", הם יולבגב  של "אני באתיר  גד  היה   ודניאל, ביעקב  ם כןבולי“. אה בגאבולה, היא בגלא באתי ב  אמר לו, אני

שעלו ל לכן  להלים  כך  לע"ז.  אמנקהם  פכם  כירוזהצעי  טו  יקר  דית,  לא  השזה  גדרם  יוסף  אחי  אצל  ברם,  "היא  ה.   באהיה 

וכי משום ש  ולי", גבל יו ח , האם לכן אזצאן הם ע"ה ם החליטו כי רועי  יאותם שוט היינו,    –  מקצועםחליף את  ם להסף חייבי י 

 ך. כו בדעבהם וסבם ביבר אאן, מקצוע שכצ ועיר



 מד 

 

  ?ז  הפכה לע"יות שהיא  קב"ה משמיד אותה, המדוע אין ה  ה,ו שמשאלר  , אשהשמש  מס' ע"ז )נד:( בעניןב   גם   אזה מוב  כעין

אילו  –יתה  ובה התשה לו  היו עובילדבר שא  „אמר  לו  הרי הדן צריך  הרוין,  וחמה  עובדין להן    יא מבטלה.  ם  לכוכביוללבנה 

ול  ותמזלול עו  ת.גאיוולאפיקים  משוטיםי  נ מפ  ולמיאבד  יאשהפני  ...כי  בהם  נכשלין  מרשעים  העבדם  וולן  הן לאהלא  ם  דם 

פני  ן,  עובדי האדם מעל  את  לענ דבה  כן  "“.האדמה"והכרתי  רועי  ר  צאן.  רועי  מיוין  העולם,עהצאן  ליישוב  מפני   דים  וכי 

  ?םת אומנותלשנום האחים ייבי ווטים אלו מחש

על  ה  מעיד רה  תום שהמשו   מצריים כך חשים, אלאשהשום  אינו מ  ועבה,ת  םן האצ  זה שרועיי  כ  ה, קשה פירוש ז  יןעדינם,  אמ

נה רש"י  פתועבה", מהמילה "  י לב(, לגבשהרי בפ' מקץ )מג,  ועבה,ת  וא ה הכן דבר זשום שרועי הצאן הפכו לע"ז, לכך, כי מ

נ אונקל..ו.„  –  ברי אונקלוסדל   “ ין אכל  , עבראיהין לליחי דאצרבעירא דמי  אר„  –ירגם על כך  ת  לוסאונקו  “דברתן טעם לוס 

של המצרים    ליחס  נה ווהכ  שגם כאן  כן, יש סימוכין לדבר,    אם  ם. ריים לעבריימצשל הוא  ה  "עבהתו"ל  משמע, כי יחס זה ש

   ? לוהותם לאהם נחשביש יםעהכוונה לרו ילבאר, כ  "חכמים ניין ל"שפתימאם כן,  .לרועים

 

   .בני דן חשים“„ו–   כג(מו,)

 

, משום שזה נראה  מאה ושלשים  ילה בגילדא  שהי  שכתב על יוכבד  , .([כק"ב )ב  ]מס'ת הדרש  חה אד  ארן עזאברבי אברהם  

 כיר זאת.צריך להזהיה  כתובשאם היה כאן נס, הותי ולא מציא בעיניו כדבר

ה לדוגהבה  א  אשר ישנה כ  ,עיתאם בצורה טב  ת, כיניסיבצורה  א רק  ן ליתכ  מנם הדברכל. אל ודבריו מכ  אן ביטל אתכ  רמב"ןה

 רוחניים כפי שהיה במצרים. ת קורוונקת ממהי

תדב"  ,הנה במרורי  עניים  אחר  ומןק ה  במקום  כדבועשירים  ה"תלמ",  יר רי  )ווד  ר"ה  במס'  השלמי"  )יא:(   סוטהמס'  דב  (,ג, 

ם  י גה דחצחצה מים ומות מאותם ושואב  תרחיצומו „הי  ריםבמצת  ניו הצדקשהנשים    ,ניו“יבה מראה לפח„עניני    בילג  ,ינןאמר

 .כבון בין שפתים"זכות "אם תשב , ריםמצ זתי בב ובזכות זה זכו ..“קדירות.י ת שתושופתו ובאות

 אשר האשה „כ–  ו של משה כירם יותר מדוים חכמיהמביא לבנ  י זה הוא, כ(ב' קספ"מג עמ ,מהר"ל" )ות ה'גבור ב" בכמו כן, כת

ה ומשלמת האשה מר בתורחובק ההנה מתד מרי וחו   מדת  שהת צורה ולאמעל  בעלה שיש לובדבקת  ה מתאז האשתו  אועת  תוב

שאמר   ..וכן מהאולה.ם לגמן החומר...ראויי  חוקיםה ורהצורנים נבונים שנמשכים הכל אחר  הווין לה ב  ךכולפיה,  ורצה בעצמ

בוראן.  מכירין  שהיו מ.את  נמשך  מפ.הכל  הזה  שלא  לני  החוסכלו  יותפתהם  יה  ות  אה ומר  מכירים  בו יו  ביקיראם...ונזקת   ן ן 

הכל המשפתיה מחבביהיוא שם  עד שהיו  ו  בעליהן  מאהיה אפשר...שכלהם  ים  וג ומזדן  עמוק  דבר  הוא  לפי ד...בין המשפתים 

מ הששם  ומתאחדים  ועגבולתחברים  ההים  ידי  הגמל  שיש  תאחדות  התדבור  בבעקלזיוג  האשה  הבות  נולד.. לה  .רק ן 

ת קתשו  על ידיומתאחדים    מתדבקיםו  שהי  ווג כמול הזיא  תאחדון  כאשר יש כא כי    רי חכמה תדעבבין דוד תכאשר ע..וה.צור

מיוחד    חבור אלהי  במצרים(  שם  =)להם  יוחד לעצמו...היה  שדה מוף הן הגאלהי...ובין הגבולים נבדל מ  ש כאן זיווגי  ה אזהאש

י' שם אשיש ב  סתר נ   סוד הוא  אלהי...וחבור  מן הגוף רק    ועצמי נבדל ו   יש  וד שם  יין ע)ע  י"ה“ן  יש כאברות  בהתחובאישה ה' 

חניים  ו לות רם יכוילדים ע  ה, יכולים לצאת גם-צל שבטי יכפי שהיה א  ע,הטב  מעלא  שהו  לכן, במצב שיש חבור אלהי  .(המשךב

 ו אצלם.עצמ נס בפני אינו בות ולכן זהאלוקי אצל העצמו הופך לטבע א שזה מעל כל גדר טבעי עד

הבמאי  א  ,ק"ל זלא  חז "יא המהר"ל  מפול  ע"ל  באת  לים  מש  דייל  רים עהמבהי  ,ודבריל  רש  מוחשית.הכל  ס'  במ  ן,כגו  צורה 

ן רש"י עיי  ,אגוזמ  א לשוןידי ]שהורמ ילו מטה של שיתין גאזי אפטוב,  נם חיים  יש ואישה שאיגבי ההבדל בין א( לן )ז.דריהנ ס

  זה רא"  א דספסי"פותי  -בהחר   חבק רוהיא ר  יטתם מ ש  וחד אפילו וג מאפך זהם ולהמספיקה ל  ינהיחין.[ אד"ה שב"ק )צב:(    ' במס

שהיו שמנים ביותר והגוף כמים  מונה ח[  ס' ב"מ )פד.(]מ וכן מה שהגמ'  ".  בוליםהג   םי תאחד"ומו  דבריכהיינו, ממש  מספיק להם,  

רות להו לים הטבעיים,הגבו בירתידי ש על בוליםגת הוהתאחדו וקקותהיא גם ההשתוידו ילדים את הוליותר ובכל זם גדול בלהש

 .עזרוה בורתשהכונה לקי שיטה מקובצת","בשם   ריטב"א עי'. זה עמוקן ל עני ע

 לבעת בפה, שעושה כשאינה תוירובין )ק:([ של האשה  מס' ע]ללה  שמעות הקאת מ  הביןשנוכל כעת יותר ל  ,מכאן הואלה  עוה

טה  ךכ להראות  צרבה  ו  קותתוקהש דקי  ל  אינהזו  מהיכולה  ש  לבה  שעם  ומר  הבהו  עיקרהבה  ילב  ,אשההובעיקר  ולא   נהיא 

צור ם ולנ יבת לבלוזו חיודה  בנאל כאן בפ"ג ובנקברי האברכד  ח,ר רועצול  ולא  ך הנשים להכנס בדברי השנירדלכן  חכמה וה

 .  משל איש“ המרוב שהל א„...תאוה ש –ה כי בב"מ )פד.( רש"י ד" יןשונה ועיל

 

 ויחי  רשתפ
 

 . ף ויאמר לו“יוסלבנו לקרא וי„  – כט()מז,
 

יוסףהפרג,    מ."ג  לני הרהשא א  רי  ביקשפ  אביו  לבא  ובפעם   ערתבמ  רהושיקבמנו  מב  עקי  עמיים. בפעם הראשונה  המכפלה 

מר א אל  . ומדועך עלי“בבל ישי ש„וידעת –"י )פס' ו( ו באמצע הדרך ואומר רשחל אמנ בר את רדוע ק מיעקב ר לו הסביהשניה 



 מה 

 

א טרח לקבור את הוא לש  הסיבה  ז אתאלו כבר    הסביר  וא לאומדוע הא"י  וחד לקוברו בבמישבקשו  נה כשואבפעם הרזאת  לו  

 ?ה מכפלת הערבמאמו 

 וסף הם כבני יעקב.  רצה לדבר על כך שבניו של יא הושום שמ יה,עם השנ קא בפך דויעקב אבינו דיבר על כ  א.  לוי"

ע ששמ  ו, אחרייאל אב  יוסף  השניה באפעם  שאלתו, כי ב  וןפי סגנ   על  גם  עניתי לוב.    בי"ם.המלת  כתב זאכבר  תי שירא  רשו"ו

ו בניו י שיתקבצ דאת כוז  בוימות  אשר  ה שאדם חלה את חוליו  נ ראשו  פעםשזו  ז:(  ן )קרידלה ואומרים חז"ל במס' סנהוחשהוא  

מיתתו לפני  חז"ל ואמר  אליו  מ  ,ו  לפני  משקרומתו  יתתשאדם  ואינו  משטין  „א  –)קעה(    א בתרבבא    מס']  ודה  בשעת ה  אדם 

יעקב לא הוא ששב  א חוושמ  בלבוף  סנותנותו חשש ואמר שיש ליוע  קב ברוב יע  אאל  ,ביואחשד ב  סף לאאמת שיו  והן  מיתה“.[

 יו.תנצל בפנ וץ להא לנחכן מצל ,תהאמ יפל פעל ע

יה  ,לתלמידיו  כן ה"חפץ חיים" לימדכמו   יושו  יע  אם  ,בנותן ברו לכהגיעי  בכל מקום אליו  םנירביו  שכאשר   ,דופן  צאמעשה 

יעקב דווקא   ר זאתאמ  ,לכןים.  אחר  הםבגיעו לידי כך שיחשדו  לא יש  כדי  ,לותנציידיהם ו מפני תלצמם בביר את עלהס  עליהם

 מפאת ענותנותו. אתז לכ וכאמור הוא דובר אמתיה חייב להאמין לו שויוסף יה ם משקר. ין אדשאז אמותו פני כעת ממש ל

 

 .“ מ )קיח("בסוף בטיה" פריון נמי "אהוא לשון ארמו „בן חן  – פרתד"ה בן  רש"י,כה( )מט
 

זה נה ש"ס" המפיון הב"גל  שם  יןועי  פי' "חן שלנו"  הוא  שם  ברש"יון  חרהאבור  בדי  .(חולא ב)קי  )קיט(  ופיע בב"ממ  מאמר 

 ם.א"לר מפנההוא ק על רש"י ולכאן ואומר, כי הרמב"ן חל

 

ד"ח"אוה    –  )נ,כ( וא"  ח "ה  וגותם  ו שבתם  למתכוודומ  „וה"ז  –  טובהל   ים חשבהאלה'  להשה  קות  ן 

   .ם בדיני שמים“אים גוזכרים פטו י הםהרוס יין שאינו מתחייב כלום ו כ והשקהו  ות מרו כוס יחב
 

כך  ה  טל בשר  לה בידו  עו  ירחז  י שנתכוון לאכול בשרומה מ„  –  מהא דבכה ר"ע ואמר  ,"ח" הק'"אוה   ים עלם מקשרבי  והנה

ה פטור מכלום מצב כזש  "אוה"ח"תב  ככיצד    ,ןכם  . א“וכמהחת כמה  אעל    ידו בשר חזירב  יר ועלהחז  בשרן לאכול  תכוומי שנ 

   ?רה ך כפצרי נויואף א

  תרוביען הוא אינו פטור, לבי כך התייחס רבי עקיבא שעל כך  , שעלקוםדם למבין ארות שעבי שיש להבדיל בין , שתירץש מי י

לחבי אדם  אינ וז  רושבין  שה  פסק  ו,  לח  ותשבעביר   ב"םהרמכבר  אדם  למקואשבין    ותבירע  גם יש    בירושבין  פרט  וב  םדם 

דך זיל  ל זה ואיים כלשיקי   ,גיירלהת  למי שרצה  ס' שבת )לא:(לל במר השאמ   , עדורה"בת  זה כלל גדול  בת לרעך כמוךהא"וב

י אין כאן,  הרש הזה והרעכל  מהים מה  נו תשלעצמו כאנ ג' תירוצים. ו  ץריות  זוגם הקשה קושיה    צחק"שמענו שה"בית יגמור.  

 ה.ישל קושריח  ילוה, אפכאורל

   בירה.דם בעאת האריש הדין, אלא כדי לא להש לא מןה ון לייכינ מצר  תיכאבל כפרה א ,ים לא יתחייבמששבדיני כן תיא. 

נאנס    אם  ,והלעשות מצחשב  מי ש   הריש  עליו בכה ר"ע,  במצל  כלל  ך, כי זה אינו דומהי באמת אף כפרה הוא אינו צריאול  ב.

 כלום.ולא עשה פטור מ סרה ונאנ עבי  ב לעשותשמי שח אך ,הדבר למצולו הנחשב  ,עשאה לאו

כי   רי,אינו נקי לגמ  , הואובר עבירהו שהוא עדמה להי' נ טלה ואכל  חשב לאכול בשר חזיר ו  כאשר  זה,ם שכינייצב ב במ  ברם,

  ה ל פעול סור עמחשבת איפסת  א כאן חלה התילממלכן,  (.  ט"זך" מצוה  חינוספר "" )ותלבבולות ילכו העהפי  אחרש"  ,הכלל הוא

 . בירהשל עד שעשה פעולה דמיונית רה מצעביצד  ש בונשר כי סור, לכן אכתי צריך כפרה,יאלו שזה אה רשהיה נ 

נהנה הנאת הגרון,, כאן  כךותר מיג.   רי ה שהעביר  כללה  סם המות לא עש  תינ נתצם  שבע  ,משא"כ בסם המות  בפרט, שאף 

יגה  הר   וכיון שלא היתה כאן פעולת  הת ההריגעולפעל    -ולחל מה לבתו עהיה למחשאז    אם היה מת רקק  א מת ורלא  הו  עדיין

כאן שלא רק   ובפרט  בת עבודה זרה מתחייביםק על מחשהרי ר, שולמה לחעל    הריגההמחשבה של  לכאן    היתה  לא  ,אותבמצי

פשע תחשאלא    ל,ועבפ  שלא  עה  קאהההשת  לימרגע  במצוווא  הסק  חבירחיית   ואה רהוא  שכנענש    הוא  שלדעתו  ,ועוד  ואת 

בניגשה  ושלעולה  פהש לפוע  למטרתו  דויא  יצאה  לא  ב,  להיא  לם שהאד  עניןאך  ה רצה  בידו  ועלה  חזיר  רטלה  אכול  צה הוא 

  .רסואי יש בידו חטא של הנאתהנאת גרון ולכן   אכן נהנהוא האכילה ונות מלה


