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        מבואמבואמבואמבוא

  .)ו, משלי יז( """"ֲאבֹוָתםֲאבֹוָתםֲאבֹוָתםֲאבֹוָתם    ָּבִניםָּבִניםָּבִניםָּבִנים    ְוִתְפֶאֶרתְוִתְפֶאֶרתְוִתְפֶאֶרתְוִתְפֶאֶרת""""

   

  

  

  

  

. אולם בכך לא תם קשרם, אמנם הבנים הם תולדות האבות במובן הפיזי

מורשת האבות זורמת בעורקי הבנים ונגינתם מוסיפה להתנגן דרך כל אחד 

כולם ענפים , נינים, נכדים, בנים. בדרכים שונות ומגוונות, מצאצאיהם

בכוחם של האבות  .המהווה את מקור יניקתם, ו השורששל אות מפותחים

בכך פארם של . לעצב את ילדיהם וילדי ילדיהם גם במישורים פנימיים יותר

  .הבנים ובעטרה זו הם מתעטרים

. שופע מים חיים ומעניק ברכה, מתמיד בנביעה, תורתו של סבא כמעיין מפכה

ומותירה בנו רשמים מעשירי תורה זו פוגשת כל אחד מאיתנו בדרכים שונות 

  .רוח

 ִיְׁשֲאבּון"ממנה . החוברת מוגשת בזותורתו של סבא  ְּבֵארטעימה קלה מ

  .ויוסיפו עוז וחדווה בנפש השואב" ָל ַׁשֲאִבי ָמצֹור ֵמי", "ַהְּנָעִרים

  

  �  

  

בנוי מתמהיל , לקט שיחות אלו היוצא לרגל הגיעו לגבורות של סבא ישעיהו

ייחודי של שיחות שהעביר ומאמרים שכתב המהווים מעט מזעיר ממשנתו 

  . העיונית

הינה שיחה על פרשת , """"שם ועברשם ועברשם ועברשם ועבר    ––––ל ל ל ל """"סתומים במקרא ומפורשים בחזסתומים במקרא ומפורשים בחזסתומים במקרא ומפורשים בחזסתומים במקרא ומפורשים בחז""""

סתומות סדרה זו עסקה בדמויות . שניתנה כחלק מסדרת שיעורים, תולדות

ו "והועברה בשנים תשנ ,ל"שפורשו על ידי חז ובלתי מפורשות בפסוקי התורה

כתיבת שיחה זו . בראשונה שיחות על הפרשה ובשנייה על ההפטרה. ז"תשנ –

 - " אברהם הוליד את יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם"

ותפארת בנים , עטרת זקנים בני בנים: "זהו שאמר הכתוב

ובניהם מתעטרים ובניהם מתעטרים ובניהם מתעטרים ובניהם מתעטרים , בבני בניהם הצדיקים מתעטרים". אבותם

 )תנחומא תולדות ד" (באבותםבאבותםבאבותםבאבותם
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ט ובקובץ זה נעשתה "היא פרי שיתוף פעולה של סבא עם פנינה בשנת תשנ

  .בה עריכה מחודשת

, ך"רשת קול ישראל בשנת תשהינה שיחה שניתנה ב """"הלא אח עשו ליעקבהלא אח עשו ליעקבהלא אח עשו ליעקבהלא אח עשו ליעקב""""

השיחה נכתבה . כחלק מסדרת שיחות על פרשת השבוע שניתנו מפיו של סבא

  .בידי סבא

 ה קוק"הינה שיחה לפרשת תולדות מפי הראי, """"ץץץץ""""ה תולדות תרה תולדות תרה תולדות תרה תולדות תר""""שמועות ראישמועות ראישמועות ראישמועות ראי""""

שעובדו בידי סבא וזכו לפרסום חלקי  ,שיחה זו נלקחה מתוך שיחות. ל"זצ

 כשמונים לפני שלישית סעודה בזמני קוק הרב דיבי ניתנו אלו שיחות. בחוברות

לצורך  ישעיהולסבא  ונמסרו ל"ז פרנקל אליעזר קלמן הרב בידי סוכמו, שנה

על השלמת הסדרה והוצאתה מחדש עמל סבא ממש בימים . ועריכהעיבוד 

  .אלו

הינה שיחה לפרשת ,  """"מתנת השבת והשביעיתמתנת השבת והשביעיתמתנת השבת והשביעיתמתנת השבת והשביעית    ––––שבת ומועד בשביעית שבת ומועד בשביעית שבת ומועד בשביעית שבת ומועד בשביעית """"

הספר התפרסם במספר ". שבת ומועד בשביעית"תולדות שנלקחה מתוך הספר 

אף הוא עתיד ". מכון התורה והארץ"האחרונה שבהן בהוצאת , מהדורות

  . להופיע במהדורה חדשה לקראת שנת השמיטה הקרובה

הינה שיחה , """"באר שבע ופלשתיםבאר שבע ופלשתיםבאר שבע ופלשתיםבאר שבע ופלשתים    ––––עימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבועעימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבועעימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבועעימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבוע""""

מנוגדים שת תולדות שניתנה כחלק מסדרת שיעורים שעסקה באתרים לפר

סדרה זו ניתנה בשנת . שונות מייצגים תרבויות ושיטותהמופיעים בפרשה ו

   .שיחה זו עובדה על סמך סיכום של הרב טוביה ליפשיץ. ז"תשמ

פרשת תולדות שכתב סבא לעלון הפטרת הינו מאמר ל """"סיפור מן ההפטרהסיפור מן ההפטרהסיפור מן ההפטרהסיפור מן ההפטרה""""

מאמר זה הוא חלק מסדרת מאמרים ". אחר כתלנו"הבוגרים של ישיבת הכותל 

מאמר זה נכתב בשנת . העוסקים בהפטרות ובקשר ביניהן לבין פרשת השבוע

  . א"תשע

הינו מאמר לפרשת תולדות שכתב סבא לעלון הבוגרים  """"מזמורה של הפרשהמזמורה של הפרשהמזמורה של הפרשהמזמורה של הפרשה""""

מאמר זה הוא . ב"מאמר זה נכתב בשנת תשע". אחר כתלנו"של ישיבת הכותל 

שתוקנו לאמרם , חלק מסדרת מאמרים העוסקים בעיונים בפרקי תהילים

  . לאורך פרשיות השבוע וביחסם לעניינים בפרשה

  

�  
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ורק מפאת חוסר , סדרות אלו הן רק חלק ממכלול הסדרות שהעביר סבא

פרשנות שפת אמת  :כגון, מקום וזמן לא נכנסו שיחות נוספות מסדרות ידועות

  . חכמי ישראל ועוד, מדרש רבה, חסידות ומוסר, ן"רמב, י"לרש

לנכון להביא כאן חלק משיר שכתב הרב חיים סבתו לכבוד יובל  מצאתי

  : השיר מתקשר להווי סביב השיחות בקובץ זה. השבעים של סבא

וממנו , ן"חורז בה ממקרא לרמב, היא שעת השיחה, וביום חמישי לעת ערב"

ספורי , חסידות במדה, ושפת אמת ורמזי קבלה, ב וכלי יקר לו לעזרה"לנצי

' ר, פ"עם הרב צבי יהודה והרב חרל, וחידודי הקוצקאי, הזקן הפשיסחאי

במעלות , ובשנה השביעית השיחה מתעלה, חיים שמולביץ' ין ור'חיים ולוז

 "איך יקשור אלה הבחורים, תקובמחשבתו כל הזמן מתעמ, הזמן והמקום

  .)239, כתלנו טז(

  

�  

  

היווה עבור רבים מתלמידיו . זוכים אנו לחגוג את שנת הגבורות לסבא ישעיהו

מעין . והנהגה וכך גם עבורנו מקור מים חיים של תורה ,ועדיין מהווהסבא 

הריהו חדש כמו בתחילת , וגם אם מימיו כימי בראשית, אינו מתישן עולמית

כשם שהתורה . מפני שהוא מחדש תמיד את מימיו מתוכו, כל כך למה. בריאתו

שוב אין לזמן שום רשות , כך האדם שזכה לה ובה, עצמה היא למעלה כל זמן

  . על חיי רוחו

שיזכה לשנים בריאות , עוד שנים רבות של עשייה ויצירה נאחל לסבא ישעיהו

  .בתוך רבבות אלפי ישראל לראות בבוא גואל ובבניין אריאל

  . דפי מקורות ובמתן עצות, תודה לכל מי שסייע במציאת חומרים

  

  אלעד ברנד
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        שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות
  הרב אריה הנדלר

  

  כל תגמולו עלינו' מה נשיב לה

' חפץ חיים'באחרית ימיו היה ה. ר חמי פעמים רבות"זה מעשה שמעתי מפי מו

כיון שהרגישו ישראל שבגלות ליטא שגדול שהיה . מחשב לילך לארץ ישראל

היו מתכוונים בכל כוחם . לבטל מחשבתו, קמו ועמדו על דרכו, הולך לו עמהם

והיו " יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל"באמירת 

היו " בנו"כיון שאמרו ". בכל מקומות מושבותיהם"שוכחים סיפא של הפסוק 

אותו אבל ". ונאמר אמן"ומיד היו מסיימים ואומרים , מתכוונים לגלות ליטא

אמרו ישראל . הוא באחת ומי ישיבנו ונפשו איוותה לעלות לארץ ישראל, זקן

חיים עוזר ' ונשלח אצלו את הגאון הגדול ר, ניתנה ראש, שבגלות ליטא

להניא את אותו הזקן , והוא יהיה לנו לאחיעזר ולאחיסמך, נסקי'גורדז

ראה , 'חפץ חיים'חיים עוזר אצל ה' כיון שבא הגאון הגדול ר. ממחשבתו

היה . כי חפץ הוא בשערי ציון המצוינים, שמשנתו ברורה וכבר באר ההלכה

' חפץ חיים'סוף דבר שאל בעל ה. מסרב' חפץ חיים'והיה ה, הוא עומד ומסרהב

ומה תועלת תבוא , ולמה תזדקקו לי, וכי למה זה תתראו: "את הגאון הגדול

חיים עוזר ' ר השיב הגאון הגדול" ?לכם ממי שכבר הוציא את רוב שנותיו

  ...".כשהסבא מיסב אצל השולחן כל הנכדים נוהגים אחרת: "במתק לשון

  

לפי , לפי שזכינו שהסבא מיסב אצל השולחן, כל תגמולו עלינו' מה נשיב לה

  ...שזכינו להתנהג אחרת

  

ובאו , לפי שחסדיו המרובים שפעו חיים, כל תגמולו עלינו' מה נשיב לה

  ...הגבורות בשרשן החסדים עד הגבורות ונמתקו

עמד אלעד וליקט , כיון שבאו החסדים עד הגבורות ונמתקו הגבורות בשרשן

ומשלך "ר חמי מה שאמרו בלשון חכמים "נפזרים כמלקט שבלים וקיים בו במו

עיקר . עיקר תולדותיהם של צדיקים מצוות ומעשים טובים". נתנו לך

ר "חים רבים פתח מופת. שיחות ושיעורים, תורות, ר חמי"תולדותיו של מו

והיה אלעד מצרף זה אצל זה ונמצא התולדות , חמי לבוא בם בשערי הפרשיות

ונמצאו תולדות ליקוט זה עולות בחוברת . מלקט התולדות לפרשת תולדות

  . הנתונה לתולדות
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, וכל המלאכה בטוב טעם עשויה, ואף אני בראותי כל שיחה על תילה בנויה

, ולא מדרש ולא מאמר מעינו סמויה, מילה שגויהואין פרץ ואין צווחה ואף לא 

ותעלה כל שיחה כמין חומר במקום , אמרתי אשיר שיר חרז שיחותיו בו חבויה

ועוד אוסיף לברכו , חי באהבה גלויה"על כן אשירה נא שיר למו, בו היא זרויה

ותעלינה כאן השיחות , ותהי השמחה במעונו תמיד שרויה, כי תהיה ידו נטויה

  ...שם היא קרויהכל אחת ב

  

  ראש וראשון יתפתחו הסתומים ויתפרשו במדרש

  שם ועבר נסתמו במקרא ושמם לא פורש

  בבית מדרשם רבקה בין יעקב לעשו מבחינה

  ולומדת כי גדולה הקבלת פני זקן כהקבלת פני שכינה

  

  ילך הקול מסוף העולם ועד סופו, שנית

  מה בין יעקב לבין אשתו כגופו

  ת לעשו וליעקבעל יצחק שחלק עולמו

  ועל רבקה שראתה איך משפט דינו של הר ציון את הר עשו יקוב

  

  שמועתו של הכהן הן רק הוא יוכל להבין, שלישית

  שמועות קודש נאמרו בסוד שיח רעווא דרעווין

  על קדושה מוחלטה ועל פדיון, על קול יעקב וידי עשו, על טבע ועל מעל לטבע

  על עיון מעמיק ועל הברקת הרעיון, ועל ריח ועל טעם, על שני שעירים

  

  קרבה שנת השבע היא שורש נשמתו, רביעית

  הן עלי ספר כתובה היא משנתו

  וכאן היא לפנינו במתנה החוזרת ומשתלשת

  מתנת השביעית ומתנת השבת אל תוך פרשת תולדות גולשת

  

  בחינת עולם, היא קדושת המקום, חמישית

  פלישתים ובאר שבע אשר נסתמה בגללם

  והשבע הוא היסוד המוחלט ומקור האיתנות

  והפלשתים הם היסוד לכל הריק ולכל הליצנות
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  כי"סיפור תנ, היא סיפורה של ההפטרה, שישית

  והפטרת השבת נקבעה להפטרת מלאכי

  ועל אליה הנביא, על משה אבי חוזה

  שסופו גאולה יביא, ועל עימות עם בני אדום

  

  שביעית ואחרונה היא מזמור הפרשה

  ו נאום פשע לרשע"זמור למ

  לא יוכל שאת תהום רבה משפט אלקים

  אך חסד ואור יהיו מנת חלקם של הצדיקים

  

  הנה כי כן כל השביעין חביבין

  מי יתן ונזכה ללמוד ולהבין

  כי עוד פתחים רבים לו אשר יבוא בהן אל המלך

  ובשתיקה ניטול הפלך, אך אנו נאמר די

  אך נעתיר בתפילה לנושא עוון ופשע

  ולשמרו בבואו בגבורות ישע, לברכו

  יהיו נא לרצון אמרי צעיר החברים

  ממעונות אריות מהררי נמרים

  

  אריה
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        לללל""""סתומים במקרא ומפורשים בחזסתומים במקרא ומפורשים בחזסתומים במקרא ומפורשים בחזסתומים במקרא ומפורשים בחזהההה

        שם ועברשם ועברשם ועברשם ועבר
        

דרך  .""""''''ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת דַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת דַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת דַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת ד""""

והם  ,גם אם בצורה סתומה ועלומה ,כלל מופיעים במקרא אישים פרסונאליים

עומד ' רבקה ודרישתה את דאולם מאחורי הליכתה של . ל"מתפרשים בידי חז

מופיע במקומות ' אמנם המושג לדרוש את ד. בדבר זיהוי מושא הדרישה קושי

ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש ֶאָחד ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש ֶאָחד ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש ֶאָחד ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש ֶאָחד """"לדוגמה  כך. ך"נוספים בתנ

 """"''''ַהֹּׁשֵלַח ֶאְתֶכם ִלְדֹרׁש ֶאת דַהֹּׁשֵלַח ֶאְתֶכם ִלְדֹרׁש ֶאת דַהֹּׁשֵלַח ֶאְתֶכם ִלְדֹרׁש ֶאת דַהֹּׁשֵלַח ֶאְתֶכם ִלְדֹרׁש ֶאת ד    ְוֶאל ֶמֶל ְיהּוָדהְוֶאל ֶמֶל ְיהּוָדהְוֶאל ֶמֶל ְיהּוָדהְוֶאל ֶמֶל ְיהּוָדה""""וכן . )ח, מלכים א כב( """"''''ִלְדֹרׁש ֶאת דִלְדֹרׁש ֶאת דִלְדֹרׁש ֶאת דִלְדֹרׁש ֶאת ד

אכן בכל אלה גם אם לא מתפרשת . וכיוצא בדבר במקומות הרבה. )שם יח(

מוסדות תורה , זקנים, חכם, נביא: הרי העניין מתברר מהקשרו, צורת הדרישה

  . נו לכאורה כל האפשרויות האלו אינן קיימותיאולם במקרה שלפנ. ומשפט

וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן """": ל"קושי זה מנוסח כבר במדרשי חז

היכן עוד בתקופה של עולם אלילי ניתן למצוא . )ו, בראשית רבה סג(? """"הימיםהימיםהימיםהימים

מדוע ו? בו אפשר לקבל תשובות למה שלמעלה מן הטבעשבית מדרש מוסמך 

   ?ה אל אברהם או אל יצחקקבלא פנתה ר

  .'אותה אישיות שמסתתרת מאחורי ותלך לדרוש את ה ,אם כן ,מיהי

ובעקבות כך  בראשית רבה שם( 1""""לא הלכה אלא למדרש של שם ועברלא הלכה אלא למדרש של שם ועברלא הלכה אלא למדרש של שם ועברלא הלכה אלא למדרש של שם ועבר"""": ל"דרשו חז

סקו ום בע"י זה שימש את הרמב"גילוי חזל .)2י על אף שהזכיר רק את שם"ברש

  :בסוגיית הנבואה

באהו חזון לא ' פלוני'ולא היה זה ל, לפלוני' ויאמר ד: ודע שהנה יאמר

: כמו שבא הכתוב –אבל נאמר לו הדברו ההוא על ידי נביא , כלל

                                                            
מחזרת על פתחי נשים ושאלה אם  העמיד אוקימתא אחרת שהיתה, דרוש שני, ן"אמנם בדרשות הר 1

ואחרי יודעה כי אין דרך נשים לה , אמרה אם כן למה זה אנכי, משהשיבו שלא, קרה להן כן בהריונם
לפעמה ויגידנה מה יהיה ' או התבודדה בעצמה בענין יחול רוח ד, מפי נביאים' הלכה לדרוש את ד

 . בסופה
ובודאי אל שם : "ל בגור אריה אות כט"מהרי נמצא בדברי ה"הסבר להשמטתו של עבר בדברי רש 2

ובאות מג שם הסביר ". עבר מנא ליה, שהוא הגדול, דאם שם לא ידע, הלכה ולא אל מדרשו של עבר
דלמוד התורה יכול ללמוד מן : "מדוע יעקב הלך ללמוד אצל שניהם דווקא ולא רק אצל הגדול שבהם

דלאו מכל , שלבו חפץ ואפילו אם הוא קטןולעולם לא ילמוד אדם אלא ממי , הקטן כמו מן הגדול
  ". ודווקא לגבי שאילה אין לשאול הקטן במקום גדול. אדם זוכה ללמוד
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והוא ענה ', לבית מדרשו של עבר': בביאורואמרו , "'ותלך לדרוש את ד

  .)מא, מורה נבוכים חלק שני(. 'לה' ויאמר ד': ונאמר בעבורו, אותה

   4.כמענה את נבואתו של עבראלא קיבלה  3ם נוקט שרבקה לא נתנבאה"הרמב

י הוסיף רבי אליהו מזרחי עוד שת, ל"י המבוססים על דרשת חז"על דברי רש

ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב """": פעמים בהם אנו פוגשים את שם ועבר במהלך הפרשה

וכשהלך , )י"רש; י, בראשית רבה סג( """"אהלו של שם ואהלו של עבראהלו של שם ואהלו של עבראהלו של שם ואהלו של עבראהלו של שם ואהלו של עבר"""" – """"ֹאָהִליםֹאָהִליםֹאָהִליםֹאָהִלים

, בראשית רבה סח( """"עשרה שנהעשרה שנהעשרה שנהעשרה שנהשנטמן בבית עבר ארבע שנטמן בבית עבר ארבע שנטמן בבית עבר ארבע שנטמן בבית עבר ארבע """": ל"יעקב לחרן דרשו חז

  . )יז, י כה"רש; ה

 ניכר שבית מדרשם של שם ועבר היווה מרכז תורניל אלו "לאור דרשות חז

 יה באלילות פיעמה בה מסורת נסתרתלמרות חברה רוו. באותם הימים רוחני

אבל צור אבל צור אבל צור אבל צור """": ם"כך כתב הרמב. ועברה מדור לדור, שהיתה נחלת יחידי הדורות

כגון כגון כגון כגון , , , , אלא יחידים בעולםאלא יחידים בעולםאלא יחידים בעולםאלא יחידים בעולם, , , , ום אדם שהיה מכירו ולא יודעוום אדם שהיה מכירו ולא יודעוום אדם שהיה מכירו ולא יודעוום אדם שהיה מכירו ולא יודעולא היה שלא היה שלא היה שלא היה ש, , , , העולמיםהעולמיםהעולמיםהעולמים

  . )הלכות עבודה זרה פרק א( """"שם ועברשם ועברשם ועברשם ועבר, , , , נחנחנחנח, , , , חנוך ומתושלחחנוך ומתושלחחנוך ומתושלחחנוך ומתושלח

  : הדגיש את השתלשלות המסורת, על פי שיטתו הבסיסית, יהודה הלוי' ר

טן פירש לנו מימות אדם ושת וארבעת אלפים וחמש מאות שנה ופיר

ואחרי כן . ומהם עד אברהם, רואחרי כן עד שם וחב. ואנוש עד נח

לפי סדר ירושה אנשים אלו היו . ה"מיצחק ויעקב עד משה רבנו ע

ולכל אחד מהם היו , עין הפרי לאדם ולסגולתורגכ, הנמשך ללא הפסק

ולא דמו לאבותם עם , שלא היו כי אם קליפה לגרעין, גם בנים אחרים

  .)זאות מ, כוזרי מאמר ראשון(. כי התחבר העניין האלוקי בם

" תוהו"ההדגשה בדברי הראשונים על פעלם של מעבירי המסורת בתקופת ה

. ל"של ההיסטוריה האנושית מתבססת על רמזי המקראות ועל מדרשי חז

אישים כמו עבר ומלכי צדק מלך , בין השאר, באותה תקופה מזכיר המקרא

  :שלם

                                                            
אלא על כרחך " ":'ויאמר לה ד"ולא נאמר " לה' ויאמר ד"דייק זאת מלשון הפסוק ' לבוש האורה'ב 3

  . "והוא אמר לה, והוא שם, לא אמר לה אלא לאותו נביא שהלכה אליו לדרוש אמר
. ק שמדבריו אכן משמע שהלכה אל אברהם"על הקושי מדוע לא הלכה לשאול את אברהם עמד הרד 4

שהיתה סבורה דשמא "ל בגור אריה אות כז סובר שלא הלכה לאברהם או יצחק מכיוון "לעומתו המהר
דהם יולדות בלא , כי הנשים הצדקניות לא היו בפתקא של חוה, בשביל חטא יש לה תער הבור כל כך

או שיאמר אברהם ליצחק שאינה הגונה לו , והיתה מתיירא שתתגנה בעיני בעלה, צער עבור ולידה
  ". וישא אחרת או יגרשנה
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 """"ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ, , , , ֶּפֶלגֶּפֶלגֶּפֶלגֶּפֶלג    ֵׁשם ָהֶאָחדֵׁשם ָהֶאָחדֵׁשם ָהֶאָחדֵׁשם ָהֶאָחד: : : : ּוְלֵעֶבר יַֻּלד ְׁשֵני ָבִניםּוְלֵעֶבר יַֻּלד ְׁשֵני ָבִניםּוְלֵעֶבר יַֻּלד ְׁשֵני ָבִניםּוְלֵעֶבר יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים"""": על עבר מסופר

שעבר הוא דור , ל בבראשית עולה"על פי לוח התולדה בפרק הנ. )כה, בראשית י(

על שם מאורע " פלג"ת שם בנו יאקר, פעולתו של עבר. רביעי לשם בן נח

שאכן יתרחש , לעבר, מניין לו: מעוררת שאלה הגיונית, שעתיד להתרחש

' ' ' ' אמר ראמר ראמר ראמר ר"""": ל ראתה אצל פלג סגולה של צפיית העתיד"מסורת חז? מאורע זה

. )סדר עולם פרק א( """"שקרא שם בנו פלג ברוח הקודששקרא שם בנו פלג ברוח הקודששקרא שם בנו פלג ברוח הקודששקרא שם בנו פלג ברוח הקודש, , , , נביא גדול היה עברנביא גדול היה עברנביא גדול היה עברנביא גדול היה עבר: : : : יוסייוסייוסייוסי

 """"שקרא שם בנו על שם העתידשקרא שם בנו על שם העתידשקרא שם בנו על שם העתידשקרא שם בנו על שם העתיד, , , , למדנו שהיה עבר נביאלמדנו שהיה עבר נביאלמדנו שהיה עבר נביאלמדנו שהיה עבר נביא"""": י"ובעקבותיו פרש רש

  .)כה, בראשית י(

הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם """": על מלכי צדק מסופר

אילו כוהנים לאל עליון היו , אף כאן מתעוררת השאלה. )יח, בראשית יד( """"ֶעְליֹוןֶעְליֹוןֶעְליֹוןֶעְליֹון

משום קשיים אלו הוצרך ? ומה טיבה של השקפת עולמם, באותה התקופה

  .  ממשיך המסורת ומעבירה, י לזהות בשם המדרש שזהו שם בן נח"רש

ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאַמר ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאַמר ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאַמר ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאַמר ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה """" :סוקעל פי האמור יוסבר הפ

, הוא מלכי צדק, כאן יש הכרעה מוחלטת מפיו של שם. )שם יט( """"ָׁשַמִים ָוָאֶרץָׁשַמִים ָוָאֶרץָׁשַמִים ָוָאֶרץָׁשַמִים ָוָאֶרץ

: )שם כ(י "כיוצא בגישה זו יובנו אף דברי רש. בעולם' על ייחודו ואדנותו של ד

מעשר למעביר המסורת בין אברהם נתן . """"אברהם לפי שהיה כוהןאברהם לפי שהיה כוהןאברהם לפי שהיה כוהןאברהם לפי שהיה כוהן    ––––ויתן לוויתן לוויתן לוויתן לו""""

  . בעולם' הוא נציג ד, התקופות

  : )ג, בראשית רבה כו(ל "על אישיותו הפרסונאלית של שם דרשו חז

והלא יפת הוא , ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת

, ונולד כשהוא מהול, אתה דורש שהיה צדיק אלא בתחלה? הגדול

ששמש , ושאברהם עתיד לצאת ממנו, ה שמו עליו"ושייחד הקב

: שמעון בר חוטה אמר, בכהונה גדולה ושנבנה בית המקדש בתחומו

שלש , ועד הפלגהה לדורות מן המבול "שמנין אותיותיו תלה הקב

  .מאות וארבעים שנה

הוא נולד . היה שם מיוחד לגדולותממדרש זה אנו למדים שמתחילת בריאתו 

תכונות שיתגלו בעתיד היו קיימות בו . ה מיוחד עליו"ושמו של הקב 5,מהול

  . מתחילת בריאתו

                                                            
, )פ, רמז(למדרש בילקוט שמעוני ' זית רענן'א בפירוש "עובדת היותו מהול מלידה שימשה את המג 5

  . כמענה לקושיא שערל אסור למהול, על מילתו של אברהם בידי שם בן נח
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ומה שכרו של ומה שכרו של ומה שכרו של ומה שכרו של """": להתנבא על כל אומות העולם, בזכות כיבוד אביו, שם זכה

ולא קיבלו ולא קיבלו ולא קיבלו ולא קיבלו , , , , שהתנבא על כל האומות ארבע מאות שנהשהתנבא על כל האומות ארבע מאות שנהשהתנבא על כל האומות ארבע מאות שנהשהתנבא על כל האומות ארבע מאות שנה... ... ... ... שם שכיבד את אביושם שכיבד את אביושם שכיבד את אביושם שכיבד את אביו

  .)ב"ליהו זוטא פסדר א( """"ממנוממנוממנוממנו

' ל מעמידנו על כך שהם ראו בשם ובעבר את מפיצי דעת ד"העיון במסורות חז

  : והתרו בבני דורם לשפר ולשנות את מעשיהם' לימדו את דרכי ד, בעולם

ובעשה שביקשו אומות , ויהי כאשר התעו אותי אלוקים מבית אבי

ית ב העמיד להם שני גדולים משל, ה"העולם לתעות מדרכיו של הקב

   .)יא, ית רבה נבבראש( והיו מתרים בהם, שם ועבר, אבא

על על על על , , , , להןלהןלהןלהן    ררררואומואומואומואומ, , , , שם היה ממחה ביד בניו ובני בניושם היה ממחה ביד בניו ובני בניושם היה ממחה ביד בניו ובני בניושם היה ממחה ביד בניו ובני בניו"""": התראה זו לא נשאה פרי

ולא קיבלו ולא קיבלו ולא קיבלו ולא קיבלו . . . . על מי שברא העליונים והתחתוניםעל מי שברא העליונים והתחתוניםעל מי שברא העליונים והתחתוניםעל מי שברא העליונים והתחתונים, , , , מי אתם מבקשין לחלוקמי אתם מבקשין לחלוקמי אתם מבקשין לחלוקמי אתם מבקשין לחלוק

על ידי שם ' ידיעת ד ניסיונות הפצת. )155' משנת רבי אליעזר פרשה ח עמ( """"ממנוממנוממנוממנו

השיגו את מטרתם במפגשים , שלא נשאו פרי אצל מרבית בני דורם, ועבר

ובמקומות רבים אנו מוצאים שמהותו ותוכנו של , שבין עבר לבין אברהם

  .אברהם אבינו נשאבו ונלמדו משם מעבר

ְבָרם ְבָרם ְבָרם ְבָרם ַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַא"""": המובא במקרא, "העברי"כינוי של אברהם אבינו 

מוסבר במדרש גם בקשר לשם ולעבר שם נחלקו  – )יג, בראשית יד( """"ָהִעְבִריָהִעְבִריָהִעְבִריָהִעְבִרי

  ": העברי"התנאים בביאור מהות השם 

' ר, רבי יהודה אומר כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד

מעבר הנהר ורבנן אמרי שהוא , נחמיה אמר שהוא מבני בניו של עבר

  . )ח, מב בראשית רבה( ושהוא משיח בלשון עברי

יהודה הלוי ' פותחה והורחבה בדבריו של ר, "שמשיח בלשון עברי", דרשת רבנן

, , , , אולם הואאולם הואאולם הואאולם הוא, , , , אברהם עצמו היה בן דור הפלגהאברהם עצמו היה בן דור הפלגהאברהם עצמו היה בן דור הפלגהאברהם עצמו היה בן דור הפלגה"""": )כוזרי מאמר ראשון אות מט(

  .""""''''עבריעבריעבריעברי''''א בשם א בשם א בשם א בשם אשר על כן נקראשר על כן נקראשר על כן נקראשר על כן נקר, , , , ר על לשון עבר סבור על לשון עבר סבור על לשון עבר סבור על לשון עבר סבושמשמשמשמ, , , , וקרוביו עימווקרוביו עימווקרוביו עימווקרוביו עימו

ובעבר השני נמצאים , מצוי בעבר אחד', עבר מהמתרים בבני דורו להאמין בד

ממשיך במסורת סבו עבר , מבני בניו של עבר, אברהם. שאר עובדי האלילים

. מדובב ומנסה לשכנע את עובדים האלילים להאמין בבורא העולם, ומשפיע

י אברהם לפרש את הביטו )יג, בראשית יד(הנחה זו הנחתה כנראה את הספורנו 

רק ידע שהיה מחזיק רק ידע שהיה מחזיק רק ידע שהיה מחזיק רק ידע שהיה מחזיק , , , , לא שידע הפליט שהיה אברהם קרוב ללוטלא שידע הפליט שהיה אברהם קרוב ללוטלא שידע הפליט שהיה אברהם קרוב ללוטלא שידע הפליט שהיה אברהם קרוב ללוט"""": העברי כך

  . """"בדעות עבר כמוהובדעות עבר כמוהובדעות עבר כמוהובדעות עבר כמוהו
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  : ל"בפי חז ולם העתיק זכה לתיאורים נוספיםעמעמדם של שם ועבר ב

בגדי וכיון שקירב קרבנו לבש  ו של עולםאדם הראשון היה בכור

למתושלח כיון כיון שמת אדם מסרן לשת שת מסרן . כהונה גדולה

  .)ח, רבה ד מדברב(לשם  מסרן ,מת נח. שמת מתושלח מסרן לנח

  : )ב"א פרשת נח לח ע"זוהר חדש ח(אף בזוהר צוינה דרך המסורת 

ה את שם בן נח והפרישו לכהן עליון ולשרתו והשרה "נטל הקב

והיה יפת אחיו לומד . שכינתו עמו וקרא שמו מלכי צדק מלך שלם

... שבא אברהם ולמד תורה במדרשו של שם תורה ממנו במדרשו עד

ומאין היה לו תורה אלא אדם הראשון ידע התורה והניחה בקבלה 

   .ך עד שבא לשם והיה מתעסק תמיד בהכ באה ליד חנו"לשת בנו ואח

, גם תורה וגם כהונה גילה מלכי צדק מלך שלם לאברהם במפגש ביניהם

ורבנן אמרי ורבנן אמרי ורבנן אמרי ורבנן אמרי , , , , גדולה גילה לוגדולה גילה לוגדולה גילה לוגדולה גילה לוהלכות כהונה הלכות כהונה הלכות כהונה הלכות כהונה : : : : רבי שמואל בר נחמן אמררבי שמואל בר נחמן אמררבי שמואל בר נחמן אמררבי שמואל בר נחמן אמר"""": כנאמר

  . )ו, בראשית רבה מג( """"תורה גילה לותורה גילה לותורה גילה לותורה גילה לו

  : שם ועבר היו אף שותפים בקבורתו של אברהם

ר שמואל בר נחמן שם ועבר היו מהלכין לפני מטתו וראו גבה "א

וטרין שלו במקום המוכן מקום מופנה לאבינו אברהם וקברו אותו בדי

  .)ג, בראשית רבה סב( ומזומן לו

, ועברשהוקנו לאברהם אבינו על ידי שם , התורה והאמונה בבורא העולם

: נאמר על יוסף. יוסף, וממנו לבנו אהובו, יצחק אבינו ליעקב הועברו דרך

 )שם(י "רש. )ג, בראשית לז( """"ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ """"

כל מה שלמד כל מה שלמד כל מה שלמד כל מה שלמד """": ואמר, """"בר חכים הוה ליהבר חכים הוה ליהבר חכים הוה ליהבר חכים הוה ליה"""" :הביא את תרגומו של אונקלוס

כל מה שלמד משם ועבר מסר כל מה שלמד משם ועבר מסר כל מה שלמד משם ועבר מסר כל מה שלמד משם ועבר מסר """" :ן"הרחיב הרמבעל כך  6.""""משם ועבר מסר לומשם ועבר מסר לומשם ועבר מסר לומשם ועבר מסר לו

כאילו כאילו כאילו כאילו , , , , ומצאו משכיל ובעל סוד בהםומצאו משכיל ובעל סוד בהםומצאו משכיל ובעל סוד בהםומצאו משכיל ובעל סוד בהם. . . . לומר שמסר לו חכמות וסתרי תורהלומר שמסר לו חכמות וסתרי תורהלומר שמסר לו חכמות וסתרי תורהלומר שמסר לו חכמות וסתרי תורה, , , , לולולולו

  . """"היה זקן ורב ימיםהיה זקן ורב ימיםהיה זקן ורב ימיםהיה זקן ורב ימים

ה אסכולה זו מכונ. שם ועבר פיתחו אסכולה שהחלה להיות מופצת בחייהם

על ידי בית דינם , המשיכה גם אחרי מותם והיא, "ישיבת שם ועבר"ל "חזבפי 

  .כפי שיבואר להלן

                                                            
  ".רבי נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו: "ח, על פי מדרש רבה בראשית פד 6
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וישב וישב וישב וישב """" :יצחק של שם ועבר לאחר עקדת" ישיבתם"לראשונה פוגשים את 

רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל ? ? ? ? ויצחק היכן הואויצחק היכן הואויצחק היכן הואויצחק היכן הוא, , , , אברהם אל נעריואברהם אל נעריואברהם אל נעריואברהם אל נעריו

זה שימש את יעקב בית מדרש . )יא, בראשית רבה נו( """"שם ללמוד ממנו תורהשם ללמוד ממנו תורהשם ללמוד ממנו תורהשם ללמוד ממנו תורה

" דמשמע תרתי"לו של עבר אוהלו של שם ואוה: "ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים"כנער 

   7.)ם"הרא', המזרחי'(

ישיבתו של עבר משמשת את יעקב כאכסניא לתורה בברחו מפני עשו אחיו 

, י בסוף פרשת תולדות"כפי שמציין רש, במשך ארבע עשרה שנה, בדרכו לחרן

. """"היה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנההיה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנההיה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנההיה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנה"""": )ב"ע מגילה יז(על פי הגמרא 

, שהרי היה סבו של עבר ומבוגר ממנו בהרבה, בתקופה זו כבר מת שם

   8.ונשארה רק אסכולתו של עבר

והמשיכו להפיץ ולהורות את , בתי הדין של שם ועבר פעלו גם לאחר מותם

המוסר  בית דינו של שם פעל כדי להשליט את. תורתם של שני אישים אלו

אפשר לראות וללמוד ש כפי, וגזר גזרות שיש להן השפעה הלכתית, בחברה

  : ממקור זה

, לרבות כל המסירות', כי יסיר את בנך מאחרי'דאמר , ש בן יוחאי"ולר

אלא דאורייתא אישות דרך חתנות ואתו אינהו ? מאי איכא למימר

ויאמר ': תיבדכ, בבית דינו של שם גזרובבית דינו של שם גזרובבית דינו של שם גזרובבית דינו של שם גזרוזנות נמי , גזור אפילו דרך זנות

  9.)ב"עבודה זרה לו ע(. 'יהודה הוציאוה ותשרף

, הם ועל גזרותיהםותיקיסכי משמים סומכים על פ, בת קול הודיעה, יתר על כן

  : )ב"מכות כב ע(כמובא בגמרא 

, בבית דינו של שם: מקומות הופיעה רוחה קודש' בג: אלעזר' אמר ר

בבית דינו של . ובבית דינו של שלמה בבית דינו של שמואל הרמיתי

מנא ידע דלמא כי היכי . 'ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני': דכתיב, שם

: בת קול ואמרה יצאה? דאזל איהו לגבה אזל נמי איניש אחרינא לגבה

  .ממני יצאו כבושים

                                                            
דכשהלכה על בתי מדרשות היה יעקב מפרכס לצאת ושם : "וכן בשפתי חכמים סוף פרשת תולדות 7

 ".ועבר שתי בתי מדרשות היו דכתיב ויעקב איש תם יושב אהלים מסתמא על שניהם נאמר
 . סוף פרשת חיי שרה' לוי.קדושת 'ועיין ב 8
בתו של שם : מאיר אמר' אפרים מקשאה בשם ר'? תהרג'ולא ' ותשרף'למה אמר : "י וישב יז"בתנ 9

שהרי (לאו דווקא בת אלא בת בנו : תרץ ם"והרא". 'הוציאוה ותשרף'לפיכך אמר . הייתה ושם כוהן היה
 )".לפי סדר הזמנים אם היא בתו היא צריכה להיות מבוגרת מאוד
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אלא בית דין אלא בית דין אלא בית דין אלא בית דין , , , , שהרי מתשהרי מתשהרי מתשהרי מת, , , , לא היה שם חי באותה שעהלא היה שם חי באותה שעהלא היה שם חי באותה שעהלא היה שם חי באותה שעה"""": י פירש על אתר"רש

כמו בית שמאי כמו בית שמאי כמו בית שמאי כמו בית שמאי ', ', ', ', בית דין של שםבית דין של שםבית דין של שםבית דין של שם''''וקרי ליה בית דין וקרי ליה בית דין וקרי ליה בית דין וקרי ליה בית דין , , , , מידיומידיומידיומידיושלאחריו מבניו ותלשלאחריו מבניו ותלשלאחריו מבניו ותלשלאחריו מבניו ותל

ובמדרש ובמדרש ובמדרש ובמדרש """": )כד, בראשית לח' בעל הטורים'( כיוצא בדבר פירש אף הטור. """"ובית הללובית הללובית הללובית הלל

ואי אפשר להיות כשתדקדק בחשבון שנות דור ודור ואי אפשר להיות כשתדקדק בחשבון שנות דור ודור ואי אפשר להיות כשתדקדק בחשבון שנות דור ודור ואי אפשר להיות כשתדקדק בחשבון שנות דור ודור . . . . יש ששם בעצמו דנהיש ששם בעצמו דנהיש ששם בעצמו דנהיש ששם בעצמו דנה

ומה שאמרו בעבודה זרה פנוי הבא על הפנויה בית דינו של ומה שאמרו בעבודה זרה פנוי הבא על הפנויה בית דינו של ומה שאמרו בעבודה זרה פנוי הבא על הפנויה בית דינו של ומה שאמרו בעבודה זרה פנוי הבא על הפנויה בית דינו של . . . . תמצא שמת כברתמצא שמת כברתמצא שמת כברתמצא שמת כבר

לא שהיה קיים אלא כל בית דינו אחריו נקרא לא שהיה קיים אלא כל בית דינו אחריו נקרא לא שהיה קיים אלא כל בית דינו אחריו נקרא לא שהיה קיים אלא כל בית דינו אחריו נקרא , , , , ם גזרו משום מעשה דתמרם גזרו משום מעשה דתמרם גזרו משום מעשה דתמרם גזרו משום מעשה דתמרשששש

  . """"על שמועל שמועל שמועל שמו

דמותם של שם ועבר יכולה להתפרש כדמות פרסונאלית ויכולה להתפרש גם 

  . כאסכולה הממשיכה לדורות

היו מקור ואבן , הראשונים בהיסטוריה" ראשי הישיבה"המוזכרים כ, שם ועבר

, בתם הייתה מפורסמת במשך תקופה ארוכהישי. שואבת לאמונה בבורא עולם

ישיבת שם ': שהמושג, ניתן לומר. והייתה המקור לבסיסי האמונה היהודית

  . 'בית הלל ובית שמאי'דמה בעצמתו ל 'ועבר

הזיהוי . 'רבקה הולכת לדרוש את ד: מעתה אנו שבים אל נקודת המוצא

וכי וכי וכי וכי """": פירוש ללכת לבית המדרש של שם ועבר'' את ד דרוש'לי הוא של"החז

והלוא לא הלכה אלא למדרש והלוא לא הלכה אלא למדרש והלוא לא הלכה אלא למדרש והלוא לא הלכה אלא למדרש ? ? ? ? בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן הימיםבתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן הימיםבתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן הימיםבתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן הימים

 """"כמקביל פני שכינהכמקביל פני שכינהכמקביל פני שכינהכמקביל פני שכינה, , , , שכל מי שהוא  מקביל פני זקןשכל מי שהוא  מקביל פני זקןשכל מי שהוא  מקביל פני זקןשכל מי שהוא  מקביל פני זקן, , , , אלא ללמדךאלא ללמדךאלא ללמדךאלא ללמדך! ! ! ! שם ועברשם ועברשם ועברשם ועבר

אמנם נשאלת השאלה מדוע לא פירשה התורה עצמה את . )ו, בראשית רבה סג(

, ללמדך: "על כך ענו במדרש"! א בא הכתוב לסתום אלא לפרשל"והרי , דבריה

' הזהות בין דרישת ד". שכל מי שהוא מקביל פני זקן כמקביל פני שכינה

להקבלת פני חכמי הדור היא הלקח החינוכי המסתבר בדברי התורה הסתומים 

  .ל באו והוציאו לאור"שחז

ה מהפענוח העול" רווח"ונמצאנו עומדים על רמיזתה של התורה ועל ה

  . י"החזל
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        ֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקבֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקבֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקבֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקב
של אבות האומה לא לשעתם בלבד  באוהלםכל אותן מעשים שהתרחשו 

כל דרך מעשים המתמשכים על פני - הם לתולדות מאורעות- בותא. התרחשו

שבע חזר ונשנה פעמים הרבה -שם באהל בבאר- מה שארע אי. חייו של העם

והמאבק שראשיתו בימי הבראשית מתגלה בפנים , בהיסטוריה הישראלית

  .רבות עד לימי האחרית

 """"ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקבִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקבִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקבִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"""". אור ההתגוששות בין יעקב לעשויפרשתנו פותחת בת

גוד גמור למה שנדמה למסתכל ינב עומדת ,אמת ,של יעקב מדתו. )כ, מיכה ז(

. אבק בהתמדהיאלא שעל אמת זו צריך לה. בעין שטחית במסופר בתורה

עד שהוא במעי עד שהוא במעי עד שהוא במעי עד שהוא במעי     - - - -  ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּהַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּהַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּהַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה". המאבק מתחיל כבר בבטן האם

לפי פירוש , ההתרוצצות עזה. )ה, עקב, תנחומא בובר( """"אמו ביקש עשו להורגואמו ביקש עשו להורגואמו ביקש עשו להורגואמו ביקש עשו להורגו

המריבה בין יעקב . """"מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמותמתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמותמתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמותמתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות"""" :י"רש

מאז ימות  זה מתמשך והולך וריב, העולמותשבהשגת לעשו היתה על האמת 

יעקב פונה . ייעקב בונה לו את עולמו הרוחני ועשו מוצא את הכל עשּו. עולם

ונותן עיניו , ועשו יוצא לשדה, לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, שם ועבר לאוהלי

  . בהלעטה מן האדום האדום

, דה מאידךכזה של איש תם יושב אהלים מחד ואיש ציד איש ש ניגודיבמצב 

אמו בעלת . בבית אבא לא נתקל בבעיה כזו. מגיע יצחק לפרשת דרכים בחייו

 """"ִּכי א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחקִּכי א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחקִּכי א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחקִּכי א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק"""": עיני הנבואה קובעת מראש

ואף  )שם כא( """"ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרןַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרןַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרןַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן"""" :ואכן גדל ישמעאל במדבר )י, בראשית כא(

ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְוִלְבֵני ְוִלְבֵני ְוִלְבֵני ְוִלְבֵני """"

  .)ו, שם כה( """"ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדםְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדםְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדםְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם

קה אשתו היחידה הוא ורב, יצחק המניח יעוד למשפחה החדשההוא אולם 

ביניהם  הראה החלוקכיצד ת, יירשו זה בצד זהכיצד  .תאומים, בנים להם

בית אברהם , תכן בניה משותפת של הביתיהת, בנכסי הרוח ובנכסי החומר

, מי משניהם יקבל את ברכת אברהם –ואם לאו ? שבין עשו ליעקב בשיתוף

ברכת  ,ומי משניהם יזכה בברכת השפע הכלכלי, את ברכת הארץ וירושתה

ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי """"וברכת המים של חפירת הבארות , לזרוע ולקצור מאה שערים –הלחם 

  .""""ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ' ' ' ' ַעָּתה ִהְרִחיב דַעָּתה ִהְרִחיב דַעָּתה ִהְרִחיב דַעָּתה ִהְרִחיב ד

מספרת  ,בפני יצחק בערוב ימיו ועל ההכרעה בה העל שאלה גורלית זו שעמד

  .פרשתנו
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עסקו ראשונים ואחרונים בהסבר  בכל סוגי הפרשנות והדרשנות של המקרא

מדוע נמנעה רבקה מלבוא ; דעתו של יצחק ומה סברה רבקהמה היתה : ןהעניי

כיצד רשאי היה יעקב לעשות את ; אל יצחק ולספר לו אחת ולתמיד את האמת

ַוַּיְעְקֵבִני ַוַּיְעְקֵבִני ַוַּיְעְקֵבִני ַוַּיְעְקֵבִני """": וכיצד זועק עשו """"ָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמהָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמהָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמהָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמה"""" :כיצד מתבטא יצחק; אשר עשה

וכי זו מדת אמת של , """"ִּבְרָכִתיִּבְרָכִתיִּבְרָכִתיִּבְרָכִתיֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח 

   ?יעקב

  .עיניו הכהות של יצחק שורש הענין בפתיחת דברי התורה בדבר

ָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת' אותה ראיה  מכח –מראות  .'ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהין

שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח בכו מלאכי 

השרת ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו והיו רשומות בתוך עיניו 

מכח אותה הראיה  –מראות : דבר אחר. וכיון שהזקין כהו עיניו

בח תלה עיניו שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המז

  . )י, בראשית רבה סה( במרום והביט בשכינה

חזר יצחק לא  ,ראית מלאכי השרת והשכינה, תעלות של יצחקהומאז אותה ה

, בראשית לא( """"ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחקְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחקְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחקְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק""""לעולם החומר ולכן נשבע יעקב אף בחיי אביו 

  .)נג

, כולו לאיש הרוח לא ראה מקום וחשיבות לערכי העולם הזה יצחק שהפך

דור העמדת את עיקר המשימה ראה ב. למשמני הארץ ולרוב דגן ותירוש

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם """" :ובקיום השבועה, בירושת ברכתו, ההמשך לאברהם

ָאִביָאִביָאִביְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנתַ : : : : ָאִבי ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנתַ ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנתַ ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנתַ ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ֵאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ֵאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ִּתי ְלַזְרֲע ֵאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ִּתי ְלַזְרֲע ֵאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ִּתי ְלַזְרֲע ִּתי ְלַזְרֲע

ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי : : : : ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

. את כל נכסיו לשניהם קלומשום כך היה בדעתו לח. """"ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתיִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתיִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתיִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי

ובמהדורה  """"ַיַעְבדּו ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמיםַיַעְבדּו ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמיםַיַעְבדּו ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמיםַיַעְבדּו ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמים"""" :את ברכת החומר –לעשו 

ְוִיֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת ְוִיֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת ְוִיֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת ְוִיֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת """" :ואילו ליעקב את ברכת הרוח """"ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיהְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיהְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיהְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה""""השניה 

ֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻרי ְלִרְׁשְּת ִאָּת ּוְלַזְרֲע ַאְבָרָהם ְלֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻרי ְלִרְׁשְּת ִאָּת ּוְלַזְרֲע ַאְבָרָהם ְלֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻרי ְלִרְׁשְּת ִאָּת ּוְלַזְרֲע ַאְבָרָהם ְלֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻרי ְלִרְׁשְּת ִאָּת ּוְלַזְרֲע ַאְבָרָהם ְל"""".  

מיות רצה לחלק חלוקה נמרצת כי הגשיצחק שלא יכול היה להחשיב את ער

אולם רבקה שעמדה בשתי רגליה על קרקע ; בין עולמות הגשם והרוח

הן את הן את ברכת הרוח ו יעקב מאחד אפוא. המציאות לא יכלה להסכים לכך

הוא זוכה לשני שולחנות כדי להעלות את האחד למדרגת . החומר כאחדברכת 

עד  ,"נחלת העולמות"את מאז ימי האבות מתרוצצים השנים לכבוש . השני

עם  )כט, שם לב( """"ִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל- - - - ִּכי ָׂשִריָת ִעם אֱ ִּכי ָׂשִריָת ִעם אֱ ִּכי ָׂשִריָת ִעם אֱ ִּכי ָׂשִריָת ִעם אֱ """"שהודה לו המלאך 
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ַעד ֲאֶׁשר ַעד ֲאֶׁשר ַעד ֲאֶׁשר ַעד ֲאֶׁשר """" :רק אז אמר לו יעקב לעשו .ותוכל – הגשם עולם הרוח ועם עולם

, לעתיד לבוא –אימתי הוא בא אצלו , )יד, שם לג( """"ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרהָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרהָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרהָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה

 """"ַהְּמלּוָכהַהְּמלּוָכהַהְּמלּוָכהַהְּמלּוָכה' ' ' ' ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלדְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלדְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלדְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלד"""" :שנאמר

התאחדות , עולם הרוח ועולם הגשם, על כל העולמות' מלכות ד ,)כא, עובדיה א(

בתוך שניות זו ביום שיעקב היורש הרוחני של יצחק הנתון שתבוא לעולמנו 

 –יעלה וישפוט ; רש את נכסי החומרזה שראוי היה לי –יעלה להר עשו 

  .המלוכה' והיתה לד
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        פרשת תולדותפרשת תולדותפרשת תולדותפרשת תולדות    ––––ה ה ה ה """"שמועות ראישמועות ראישמועות ראישמועות ראי

        ץץץץ""""תרתרתרתר
  קדושת בכור וקדושת לוי.  א  

  קדושה טבעית וקדושה עליונה.  ב  

  ריח וטעם.  ג  

  יצחק ורבקה ביחסם לעשו וליעקב.  ד  

  מטעמים לפני הברכה.  ה  

  לשון של זהורית.  ו  

  י"א" בכורת.  "ז  

  

התורה מספרת על ". ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק, ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם"

כדברי המדרש , משפחת האבות מתוך מגמה של ברירת העיקר מתוך הטפל

וכשמצא את , על הבורר מרגליות מתוך החול )תנחומא וישב א. י, בראשית רבה לט(

אלא , רירה נמשך אף בבית האבותתהליך הב. משליך את החול, המרגליות

, כשיצחק מתכונן לברך את עשו, שפרשתנו מספרת על טעות בתהליך הבירור

המתברך לאחר שיצחק , ואילו רבקה שולחת את יעקב, לאחר שיאכל ממטעמיו

  .הריח את ריח בגדיו

, במענה ליצחק, ואף יעקב, א הבכורהואחד הגורמים היסודיים בפרשה ה

הנה בקדושת האישים אנו מבדילים בין קדושת בכור ו". בכורך" –מדגיש 

; פטר רחם, קדושת הבכור היא קדושה טבעית של הנולד ראשון. לקדושת לוי

י בחירת "שנקבעה ע, למעלה מן הטבע, ואילו קדושת הלוי היא קדושה עליונה

  .שבט לוי

להכניס קדושה גם בחיים , לטהר ולקדש את הטבע –תפקיד ישראל בעולם 

קדושת הבכורה בישראל מתייחסת לתופעה הטבעית של לידת , ולכן; הטבעיים

מכוחה של קדושה זו זכו הבכורים . בלי הכשרה ויתרון מיוחדים, הבכור

אף לבכור בהמת . ובין השאר הייתה עבודת הקודש על ידם, במעמד מיוחד

קדושה יש בו ומחויב , ולא עוד אלא שאף פטר חמור, אל יש מעמד מיוחדישר

היסוד הטבעי שבקדושת הבכור מסביר אף את התייחסות הגוים . בפדיון

ומתוך כך הם מחויבים , לאומות העולם יש חלק בקדושה הטבעית. לקדושה זו
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' ְרֹעה וכוִמְּבכֹור ּפַ "ם "מכאן האיזכור של הבכורה אצל העכו. מצוות טבעיות' בז

מביאין אדם "וכן מעשה התרפים קשור בכך ש. )ה, שמות יא(" ַעד ְּבכֹור ַהִּׁשְפָחה

- אולי לכן מתענים הבכורים בערב. )תנחומא ויצא יב(" 'בכור ושוחטים אותו וכו

מפני חילול קדושת הבכורה בעידן , למרות שאין מתענין בחודש ניסן, פסח

  .מכות מצרים

ה "י רצונו של הקב"אלא נקבעה ע, תלויה בחוקי הטבעאולם קדושת לוי אינה 

לאחר שנלקחה , מכוחה של בחירה זו ניתנה אף העבודה ללויים. שבחר בשבט

התורה שיעבדה את הבכור לבן לוי וחייבה את פדיונו ממנו  10.מן הבכורות

מה ; יש פדיון, לקדושה הטבעית, לקדושת הבכור, דהיינו. בחמישה סלעים

  .שאין לה פדיון, הלוישאין כן לקדושת 

יש מקבילה בהבדל שבין ריח , של קדושה טבעית וקדושה עליונה, לחלוקה זו

שיר (את הפסוק  ])ג[א, שיר השירים רבה א(ל "יסוד הדברים בדרשת חז 11.לטעם

כל השירים שאמרו לפניך ": "ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ" )ג, השירים א

". כאדם שמריק מכלי לכלי, שמן תורק שמך –אבל אנו , ות היוריח –האבות 

היא בחינת , תורה-ואילו לאחר מתן, ההכרה של האבות היא בחינת ריח

יש לו דרכים , ואילו הטעם, הכול מריחים בשווה, הריח שווה לכל נפש. הטעם

  .'בלעיסה וכו, בעיבוד, וצורות שונות

. במשקל ראשון ובמשקל שני :דוגמת הדבר אנו מוצאים גם בשיקול הדעת

, הברקה ראשונית, יש בו יסוד טבעי, המשקל הראשון בא לעתים בלי דעת

ויש בו מיסוד השכלתו , המשקל השני בא לאחר העיון בדעת ובחשבון. טבעית

היסוד , התורה אצל האבות הייתה בבחינת משקל ראשון. העיונית של האדם

עד כדי ', ף לנכרים להכרת דמכאן האפשרות א. הריח השווה לכול, הטבעי

: זוהי הגדרת 12.כמעשה הרן שהשליך עצמו לכבשן האש, מדרגת מסירות נפש

אמנם במתן תורה . עושים מכוח הנטייה הטבעית 13,"אינם מצווים ועושים"

מכאן . לאחר עיון ולמוד, השיקול השני, שאינו שווה לכול, נתחדש יסוד הטעם

שומעים את , "מצווים ועושים"רת זוהי הגד, ההבדלה של ישראל מהאומות

י "לשון צוותא והתחברות לתורה ע, בחינת השמועה והמצווה, הציווי

                                                            
 .יב, במדבר ג 10
 .180מסעי ' פ" לקוטי תורה"ע "ע 11
 .יג, בראשית רבה לח 12
 .ץ"שרה תר-חיי, ץ"לך תר- לך' ראה לעיל פ 13
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למסורת האבות , מצד אחד, מֻכוון" נעשה ונשמע"אף הביטוי  14.המצווה

; נחזיק בירושת קדושת האבות, "נעשה"ועליה אמרו , שהייתה ידועה בישראל

  .בחינת הטעם המיוחד לישראל, את ציווי התורה החדשים" נשמע", ומצד שני

)ב"נידה סא ע(חילוק זה מסביר אף את דברי הגמרא 
מצות בטלות לעתיד " 15

יתבטל וייהפך לבחינת ריח שהכול , בחינת הטעם, היינו צד הציווי שבהן, "לבא

ועל ידי זה יתאפשר לגוים להצטרף לעושי המצווה מבחינתה , שווין בו

  .הטבעית

באה על יסוד המחשבה שהבכור , ת הברכות לעשוכוונתו של יצחק להעביר א

יצחק ידע שביסוד הטבעי מעורב הטוב . מיוחד לעבודת שמים, קדוש בטבעו

ה "כשם שקילוסו של הקב", אולם. והוא אף ידע את מדרגתו של עשו, והרע

. )ד, שמות רבה ז(" כך עולה מגיהנום מפי הרשעים, עולה מגן עדן מפי הצדיקים

ובא מלאך וסטרו , דנצר שביקש לגנות כל שירות שאמר דודוכן אמרו על נבוכ

על  )מלכים סימן ריד, ילקוט שמעוני(ל "וכעין זה דרשו חז )ב"סנהדרין צב ע(על פיו 

חברי עולה לחלקו ", הכרמל שעלה לשם הבעל וסירב ללכת בטענה-הפר בהר

ואני עליתי לחלק הבעל להכעיס , ה מתקדש עליו"ושמו של הקב, ה"של הקב

כך , י זה שעמי"ה מתקדש ע"כשם ששמו של הקב", ואמר לו אליהו". ת בוראיא

  ".ידך-מתקדש על

אהבה זו ". ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי"ביקש יצחק , כהקדמה לברכות

שהוא הטעם  16,מקידוש השם שהוא המשותף לכל המצוות, באה לו מהעקדה

 )יז, דברים כא(" ַיִּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים'  ְּבֹכר וכוִּכי ֶאת הַ . "שטועמים בכל המצוות

מסורת , ולכן סבר יצחק לתת לעשו את קדושת הריח ואת קדושת הטעם

את , את הקדושה העליונה; נוסף לקדושה הטבעית, האבות וקדושת התורה

  .הטוב ואת הרע שיורכבו ביחד

בכור ולמסור את שהרי עתידה תורה לשעבד את ה, אכן כאן נעוצה הטעות

ולכן , אלא יש לה פדיון ותמורה, ואין קדושת הבכור מוחלטת, תפקידיו ללוי

- הן בדרך הטבעית, סוד זה נתגלה לרבקה. גם תופסת מכירת הבכורה ליעקב

ז "כשהייתה עוברת על פתחי בתי כנסיות וכשהייתה עוברת על פתח ע, רגשית

                                                            
 .ץ"לך תר-לעיל לך; 90בחוקותי " לקוטי תורה"השווה  14
 קעט, ד"ח; רג, ב"ע אגרות ראיה ח"ע 15
 .ץ"שרה תר-חיי' ראה לעיל פ 16
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ובגלל , "ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנ", והן בדרך הנבואית, שני עולמות שאין להרכיבם –

  17.צניעותה לא סיפרה נבואה זו ליצחק

אולם על הצד הטוב להתגבר ולסלק , הטוב והרע מעורבבים בבטנה של רבקה

ולכן המלאך סוטר ומשתיק את שירת , גם אם יסודו ומעלתו בטבע, את הרע

" ֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים ֹטִביםְוַקח ִלי ִמָּׁשם ְׁש ", מכאן דבריה של רבקה ליעקב. נבוכדנצר

שני . )יד, בראשית רבה סה(" טובים לבניך שעל ידן מתכפר להם ביום הכיפורים" –

נגד הקילוס העולה , כשהשעיר לעזאזל הוא נגד החלק הרע, שעירים

את לשון הזהורית היו מחלקים על השעיר המשתלח ועל , ולכן. מהרשעים

... הייתה לשון הזהורית מלבינה, מדברוכשהיה השעיר מגיע ל, פתחו של היכל

הטוב היה , הקילוס היה רק של הצדיקים: לאמור. שנתכפרו מעוונותיהם

  .מעלימה את הרע –תשובת יום הכיפורים . מסלק את הרע לגמרי

הריח  –כוונתה של רבקה הייתה שיזכה יעקב בברכות מצד שתי הבחינות 

בשעה שהביא יעקב את ". י ַּכֲאֶׁשר ָאֵהבְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאבִ . "והטעם

הבחין יצחק כי ". ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו, ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב: "אמר לו יצחק, המטעמים

בחינת  –והידיים , קול יעקב שהוא בחינת התורה, שתי הבחינות הצטרפו

אמנם כשביקש יצחק לראות אם יש בו מבחינת הריח של . כוחות הטבע

ַוֹּיאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח , ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו", נאמר, האבותקדושת 

הוא שאמר לו . היסוד הטבעי נתגלה אצלו בראשוניותו". 'ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ד

י קדושת "כי ע, )כב, שמות ד(" ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל", אני הנקרא, אני בכורך, יעקב

וגם אם עשו , יש פדיון לבכור ואין פדיון ללוי. ורה הוסבה העבודה ללווייםהת

  .ישראל עלו תחילה, הרי בעולם המחשבה, נולד בעולם העשייה תחילה

, מעלת קדושת הלוי על קדושת הבכור הטבעית, הגברת הטוב על הרע

ולכן עצם השיבה לארץ היא כבר , דרך זו מיוחדת לישראל. י"מסתייעת בא

מקומם , י"יסוד הריח מיוחד הוא לא. סת לשיבה ליהדות ולערכיהמתייח

אוויר ארץ העמים הטמא אינו , ל"ואילו בחו, הראשוני של ישראל, הטבעי

בשמועה , "בנשמע"ל יסודן "ולכן המצוות בחו, מאפשר לבחינת הריח לחול

  .)כה, משלי כה(" ּוְׁשמּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק", הבאה אף לארץ מרחק

, ולכן לא יכול היה לשאת שפחה 18ל"שמימיו לא יצא לחו –יסודו של יצחק 

, מלא בקדושה הטבעית, כי היה כולו בחינת ריח, אף שהיה חשוך בנים

                                                            
 .ד, ן בראשית כז"ראה רמב 17
 .ב, י בראשית כו"תולדות ו ורש) בובר(ראה תנחומא  18
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ואילו . משום כך סבר שבתוך הרע של עשו גנוז הטוב הראוי לברכה. הראשונית

וכן , היה מודע ליסוד ההבחנה וההבדלה, ל ונשא את הגר"שיצא לחו, אברהם

ואז מתה , י"אף יעקב חש בקדושת הריח רק בחזרתו לא. עשה לישמעאל בכורו

עיקר הכתוב "ש 19ן"כדי שלא יהיה נשוי לשתי אחיות וכדברי הרמב, עליו רחל

  ".בארץ

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת "עניין זה רמוז בפסוק 

ארץ ישראל היא הגורמת . )מב, ויקרא כו(" ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר, ם ֶאְזֹּכרְּבִריִתי ַאְבָרהָ 

, כשנודע ליצחק שיעקב קנה את הבכורה, אכן. לקדושת האבות, לקדושת הריח

אז הסכים , לקדושת הריח, ונתגלה הדבר שהוא מתייחס גם לקדושה הטבעית

  ".ַּגם ָּברּו ִיְהֶיה: "על הברכות ואמר

        ::::בשולי השמועהבשולי השמועהבשולי השמועהבשולי השמועה

בטבע : לשניות שבין יעקב ועשו יש מקבילים ברבדים שונים של המציאות

, הברקה ראשונית ועיון מעמיק, ריח וטעם, ישראל והאומות, ומעל לטבע

קילוס צדיקים , קול יעקב וידי עשו, קדושה מוחלטת וקדושה היוצאת בפדיון

  .ודוגמת השוני והקוטביות בשני שעירי יום הכיפורים, וקילוס רשעים

שון הזהורית המלבינה היא הביטוי הנמרץ והסימן המובהק לצאצאיו של ל

  .יעקב על מחיית הרע ועל ניצחון הטוב

כיוצא בדבר בתולדות עם . הבכורה בבית יצחק חורזת את דברי ימי בניו

  .בבכורתם של ישראל גנוזה ברכתם; ישראל-ישראל ובדברי ימי ארץ

  

  

  

  

  

                                                            
 .יח, דברים יא 19
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        שבת ומועד בשביעית שבת ומועד בשביעית שבת ומועד בשביעית שבת ומועד בשביעית 

        יעיתיעיתיעיתיעיתמתנת השבת והשבמתנת השבת והשבמתנת השבת והשבמתנת השבת והשב
  

לשון המתנה שהפך לסימן ". ויתן לך", ברכת יצחק ליעקב –בלבה של פרשתנו 

וחוזר ומשתלש , בעניני שבת, במטבע שטבעו חכמים, משמש, היכר לברכות

" יתן"לעצם הברכה הפותחת באחולי . בלשון המקרא בפתיחה לתורת השמיטה

        : ועל כך העירו במדרש הגדול". ויתן", החבור" וו"נתווספה 

ראה 'אלא שכבר קדמה אותה ברכה אחרת והיא , היה לו לומר יתן

  . 'ויתן לך'וסמוך לו ', י כריח שדהריח בנ

ועוד יתן ועוד יתן ועוד יתן ועוד יתן ' ' ' ' לפי פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח בני וגולפי פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח בני וגולפי פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח בני וגולפי פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח בני וגו"""": י"ובנסוחו של רש

יתן יתן יתן יתן """" )ג, סו(י להביא בתחילה את לשון בראשית רבה "ומכל בקום בחר רש, """"לךלךלךלך

גור "ע "וע( """"כדי שלא יהא הפסק לברכתיכדי שלא יהא הפסק לברכתיכדי שלא יהא הפסק לברכתיכדי שלא יהא הפסק לברכתי"""", "עץ יוסף"ר בעל והסבי, """"ויחזור ויתןויחזור ויתןויחזור ויתןויחזור ויתן

  .)כח, בראשית כז" אריה

הן , נתפרשה בכוון זהה """"יתן ויחזור ויתןיתן ויחזור ויתןיתן ויחזור ויתןיתן ויחזור ויתן""""הדגשה זו של מתן החוזר על עצמו 

  ". שם משמואל"לבעל השפת אמת והן לבעל 

; באמצעות הברכה יש לו חבור לאלוקות –ויתן לך האלהים 

כ בעשו לא "א חבור הנותן והמקבל ועובפשיטות נמי כל מתנה הי

והיינו שלא יהיה לעשו ', הנה משמני הארץ'נאמר לשון מתנה אלא 

כ אם היה נותן לו "ע, אבל ביעקב הכונה היא החבור, ו"שום חבור ח

אלא יתן ... היה זה גרעון בחבור, בפעם אחת שמספיק לעולם ]הכל[

  . )ו"מ תולדות תרע"ש(השפעה תמידית שגורמת חבור תמיד , ויחזור ויתן

כתב בעל השפת אמת בהתייחסו , ד"בשנת תרל, ארבעים ושתים שנה לפניו

  : 'וכו' ראה ריח בני'אף לפסוק הקודם 

וברך אותו שיוכל לקבל גם  ]ריח השדה[אחר שיהי לו שלמות הראוי 

שיהיה לעולם , ש ויתן ולא יתן"וז, ז שיהיה דבוק בכח הנותן"העוה

ש ויחזור "וז, ת שממנו הברכה"בשורש השיאצל הנותן שיהיה דבוק 

ז "ת כראוי מעלה נחת רוח ליוצרו ועי"כי המקבל מתנת השי, ויתן
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ת "שתבוא בחזרה קבלה את השיויחזור ויתן ' וזה פ, נותן לו יותר

  . )"ויתן לך"ד "תרלשפת אמת בראשית ( הנותן

אף , אולם לא רק בפרשת היום של ברכות יצחק באה הדגשה על בחינת המתן

מתנה טובה יש לי מתנה טובה יש לי מתנה טובה יש לי מתנה טובה יש לי """". ל שמשו במוזג המתנה"בקשר לשבת מצינו בלשון חז

. )ב"שבת י ע( """"לך והודיעםלך והודיעםלך והודיעםלך והודיעם    ––––ואני מבקש ליתנה לישראל ואני מבקש ליתנה לישראל ואני מבקש ליתנה לישראל ואני מבקש ליתנה לישראל , , , , בבית גנזי ושבת שמהבבית גנזי ושבת שמהבבית גנזי ושבת שמהבבית גנזי ושבת שמה

 תבאורי חסידו"ראה לקט דוגמאות ב(. ליום השבת מתפרש בכמה גווני" מתנה"תואר 

   )עד-עג' עמ" ס"לש

ר ענינה של המתנה בקשר הנוצר בין הנותן בסובנקודה שאנו עומדים בה מ

  . למקבל

י מקבלין "שבנ' פ, יד לידהניתן מ, התקשרות אל השורש נקרא מתנה

' ש אמרה שבת לכ יש בן זוג וכו"ז. והשבת הוא עצם המתנה - מהנותן

והשיב , א"אבל לקבל גוף המתנה מיד הנותן א, שבא ממדרגה למדרגה

י זה הכח לקבל וגף "יתן לבנשנ, בן זוגך ת כנסת ישראל תבא"השי

  .)מ"תרשפת אמת שמות ( המתנה

 – """"לך והודיעםלך והודיעםלך והודיעםלך והודיעם"""": רמוזה בניב, בין הנותן למקבל, אמנם ההתמדה שבזיקה זו

ובנסוח ברור יותר בדברי בעל . )שפת אמת שם( """"שיהיה להם זאת ההתקשרותשיהיה להם זאת ההתקשרותשיהיה להם זאת ההתקשרותשיהיה להם זאת ההתקשרות""""

מו לכל מו לכל מו לכל מו לכל הולך משה רבנו בעצהולך משה רבנו בעצהולך משה רבנו בעצהולך משה רבנו בעצ, , , , ק סמוך לכניסת השבתק סמוך לכניסת השבתק סמוך לכניסת השבתק סמוך לכניסת השבת""""בכל עשבכל עשבכל עשבכל עש"""": ם"חדושי הרי

' וראה שם עמ' רפג' ם על התורה עמ"חידושי הרי( """"איש מישראל להודיעו ששבת היוםאיש מישראל להודיעו ששבת היוםאיש מישראל להודיעו ששבת היוםאיש מישראל להודיעו ששבת היום

חנוכה א "שפ( """"י בכל שבת כדאיתא לך והודיעםי בכל שבת כדאיתא לך והודיעםי בכל שבת כדאיתא לך והודיעםי בכל שבת כדאיתא לך והודיעם""""ה נותן זה הכח לבנה נותן זה הכח לבנה נותן זה הכח לבנה נותן זה הכח לבנ""""מרעמרעמרעמרע"""". )'רפט

  .)"בשם אדוני"ח "תרמ

י כך "ומפרנסת ע, הבלטה זו של מתנת השבת המתחדשת מדי שבת בשבתו

" אור החיים"ים מתיחסת אף לחדושו של בעל את הזיקה בין הבורא לנברא

  : )ג, ב(בפרושו לבראשית 

כח ' הרי גילה כי בשעת הבריאה לא ברא ד', וגו' ששת ימים עשה ד

' ובו ביום חוזר ד... אחד וברא עיום... בעולם זולת לעמוד ששת ימים

השבת הוא ... ומשפיע נפש לעולם שעור המקיים עוד ששה ימים

המקיים העולם כל ששת ימים ואחר עבור ששת ימים יבוא שבת 

  .ייהו ויקיימו עוד ששת ימים אחריםאחרת ויח
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להעמקה אף במהותה " שם משמואל"ח בא בעל "מכח חידוש זה של בעל אוה

כי תבואו אל הארץ כי תבואו אל הארץ כי תבואו אל הארץ כי תבואו אל הארץ """": ואך בה נאמרה לשון מתנה' של השמיטה שהיא שבת לד

  . """"''''אשר אני נותן לכם ושבהת הארץ שבת לדאשר אני נותן לכם ושבהת הארץ שבת לדאשר אני נותן לכם ושבהת הארץ שבת לדאשר אני נותן לכם ושבהת הארץ שבת לד

שהביראה היא לשבעה ימים ובכל ' אור החיים'פ מה שכתב בכל "ע

', וזהו שבת לד, שבת מתחדשת הבריאה עוד לשבעה ימים וכן לעולם

ת ובורא אותם "וחוזר השי, שחוזרת כל הבריאה לממציאה

י "כן היא נחלת א, ויש לומר שכמו שהבריאה היא בכלל, כבראשונה

שנתנה להם רק לשבע שנים לעבוד את האדמה וחוזר ונותן , לישראל

כי תבואו אל 'כ הקדים "וע... להם עוד לשבע שנים לעבדה ולשמרה

ולא , שהנתינה היא תמידית, לשון הווה', הארץ אשר אני נותן לכם

וא ענין אחד עם שבת כ ה"וע. בפעם אחת שנעשית להם לעולם

שם (. לל הבריאה וזה נתינת הארץ לישראלאלא שזה כ, בראשית

  )'שמז' ויקרא עמ, משמאול

תולדות ' שבת פ, בשנה השביעית, לברכה משולשת ולמתנה משתלשת זוכה

  . שקוראים בה את ברכת יצחק על המתן החוזר וניתן
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            עימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבועעימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבועעימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבועעימותים גיאוגראפיים בפרשיות השבוע

        שתיםשתיםשתיםשתיםפלפלפלפלשבע ושבע ושבע ושבע ובאר באר באר באר 
  

מקומות וציונים , פעלים, דרכה של תורה בסיפוריה ובאזכורים של אישים

עולם עשיר של הגות ומחשבה . לקפל בהם אידיאות וערכים, גיאוגראפיים

  .מסתתר מתחת לקצה קרחון המופיע בדמות שם מקום או עם

במחקר  ותמצוי, על הפלשתים המופיעים בפרשתנו כסותמי בארות אברהם

אולם פרט , ובארכיאולוגיה עדויות רבות על קרבות ואמצעי לחימה שונים

   .לא נמצא שרידים ארכיאולוגיים לתרבותם ולדתם, ך"לדגון ולמצוי עליו בתנ

, והצלחתם הלא מבוטלת, במקרא מופיעים הפלשתים דרך ניסיונותיהם

ם החל מהאבות דרך שלהי תקופת השבטי, לקעקע את המלכות הישראלית

  . וכלה בראשית תקופת המלוכה עד ימי חזקיה

        מאבק על בארותמאבק על בארותמאבק על בארותמאבק על בארות

אנו מתוודעים לעובדה שהפלשתים סתמו את הבארות , כאמור, בפרשתנו

ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו """": אשר חפר אברהם

זר וחופר את אותן בארות ומעניק יצחק חו. """"ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפרִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפרִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפרִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר

ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת """": להן שמות זהים לשמות שנתן להן אברהם

מֹות ַאְבָרָהם מֹות ַאְבָרָהם מֹות ַאְבָרָהם מֹות ַאְבָרָהם     ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵריַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵריַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵריַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי

  .""""ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו

מעבר להתייחסות הפשוטה לבארות , מה פשר המאבק סביב חפירת הבארות

  . כמקורות החיים באזור נגבי ויבש

  :משמעות חינוכית )יח, כו(' הכתב והקבלה'לחפירת הבארות נתן בעל 

יו שמות הבארות האלה שמות פשוטות אם יה. ויקרא להן שמות"

מה ? מה אהדר קרא לאשמעינן בהם, בעלמא בלתי מורות על ענין מה

ומה ? ומה היה ההפסד בבטולן? לנו בשמות שהיה להן תחלה

  ? התועלת שהתאמץ יצחק להחזיר שמם הראשון עליהן



 רות ישעבבג

28 

 

ויתכן דקריאת שמות לבארות היו דומה לשאר קריאת שמות שהיו 

' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה'כענין , ופעולותיו' לזכרון חסדי ה

שקרא את שמם בשם , ככה עשה אברהם בבארות אשר חפר... 'יראה

ולפי שהיתה מדתו של אברהם להשתדל בכל מאמצי כחו להשיב ', ה

ולהורות להם שאין ממשות באלילם ' רבים מעון ללמדם דעת את ה

כניס על ידיה את כניס על ידיה את כניס על ידיה את כניס על ידיה את המציא תחבולה נפלאה לההמציא תחבולה נפלאה לההמציא תחבולה נפלאה לההמציא תחבולה נפלאה לה... שהיו מוטעים לעבדם

כל באר אשר קרא אותה בשם אשר כל באר אשר קרא אותה בשם אשר כל באר אשר קרא אותה בשם אשר כל באר אשר קרא אותה בשם אשר . . . . המוטעים אל תחת כנפי השכינההמוטעים אל תחת כנפי השכינההמוטעים אל תחת כנפי השכינההמוטעים אל תחת כנפי השכינה

לפי שהיו הטועים לומר שהנהגת העולם , ''''יורה על אמתת מציאת היורה על אמתת מציאת היורה על אמתת מציאת היורה על אמתת מציאת ה

קרא שם קרא שם קרא שם קרא שם , , , , לבטל מהם הדעה המוטעתלבטל מהם הדעה המוטעתלבטל מהם הדעה המוטעתלבטל מהם הדעה המוטעת... תלוי רק במערכת השמים

בזה הרגיל בפי הבריות בזה הרגיל בפי הבריות בזה הרגיל בפי הבריות בזה הרגיל בפי הבריות , , , , אלהי צבאותאלהי צבאותאלהי צבאותאלהי צבאות' ' ' ' או האו האו האו ה, , , , אל עולםאל עולםאל עולםאל עולם' ' ' ' הההה, , , , דבארדבארדבארדבאר

באמרם נלכה נא לשאוב מים מבאר באמרם נלכה נא לשאוב מים מבאר באמרם נלכה נא לשאוב מים מבאר באמרם נלכה נא לשאוב מים מבאר , , , , בארובארובארובארוהבאים לשאוב מים מהבאים לשאוב מים מהבאים לשאוב מים מהבאים לשאוב מים מ

שנתעוררו על דעתם המשובשת ויתנו לבם אל השגה שנתעוררו על דעתם המשובשת ויתנו לבם אל השגה שנתעוררו על דעתם המשובשת ויתנו לבם אל השגה שנתעוררו על דעתם המשובשת ויתנו לבם אל השגה , , , , הנקרא כךהנקרא כךהנקרא כךהנקרא כך

לפי שבארות לפי שבארות לפי שבארות לפי שבארות , , , , ככה עשה אברהם בכל באר ובאר אשר חפרככה עשה אברהם בכל באר ובאר אשר חפרככה עשה אברהם בכל באר ובאר אשר חפרככה עשה אברהם בכל באר ובאר אשר חפר... אמתיתאמתיתאמתיתאמתית

מים הם צרכי רבים וכל המון עם הורגלו בזה לדעת ידיעות אמתיות מים הם צרכי רבים וכל המון עם הורגלו בזה לדעת ידיעות אמתיות מים הם צרכי רבים וכל המון עם הורגלו בזה לדעת ידיעות אמתיות מים הם צרכי רבים וכל המון עם הורגלו בזה לדעת ידיעות אמתיות 

יה נשיא והודיע הכתוב שבעודנו חי וה... ''''ולהכיר את אל העליון יתולהכיר את אל העליון יתולהכיר את אל העליון יתולהכיר את אל העליון ית

היה מוראו על אנשי הארץ והניחו את הבארות והיה , אלהים בתוכם

וכדי לבטל מפי , אמנם אחרי מותו חזרו לגלוליהם. שמותן עליהן

לפי שהיו כלם מורים הפך דעתם , הבריות שמות הבארות האלה

  ". ובהתבטל הבאר נתבטל שמותן, לכן סתמו הבארות, המשובשת

בארות , ןיהבק אידיאולוגי ובאמצעות שמותבין אברהם לפלשתים התנהל מא

לאחר מותו ניסו הפלשתים . המים החיים ייצגו את האידיאולוגיה האברהמית

על גבי ניסיונות אלו . להכחיד את תורת אברהם באמצעות סתימת הבארות

  . יהןקם יצחק לחפור בשנית את בארות אביו ולחדש את שמות

ברהם אביו והתאמץ ובא הכתוב להודיע כי יצחק אחז במעשי א

כדי להחזיר עטרת כדי להחזיר עטרת כדי להחזיר עטרת כדי להחזיר עטרת עליהן  יהןלחפור אותן הבארות ולהחזיר שמות

: י בתוספות שכתב"ומצאתי במכילתא דרשב. אמונה אמתית למקומהאמונה אמתית למקומהאמונה אמתית למקומהאמונה אמתית למקומה

דאהדרו בני עלמא לעבודה זרה והוה , כיון דמלאוה פלשתים עפרא

וישב 'כיון דאתא יצחק מה כתיב , ה"עלמא שמם דלית דידע לקב

  .דאתיב עלמא לתיקונידאתיב עלמא לתיקונידאתיב עלמא לתיקונידאתיב עלמא לתיקוניאלא ? י וישבמא' יצחק ויחפור

        השבע והשבתהשבע והשבתהשבע והשבתהשבע והשבת, , , , באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע

ם בבאר "על פי המלבי, תחילתה. מוקד נוסף בפרשתנו היא העיר באר שבע

... ... ... ... ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבֹׂשת ָהֵאֶּלהָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבֹׂשת ָהֵאֶּלהָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבֹׂשת ָהֵאֶּלהָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבֹׂשת ָהֵאֶּלה"""": שחפר אברהם במעמד הברית עם אבימלך
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ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא . . . . ַהֹּזאתַהֹּזאתַהֹּזאתַהֹּזאת    ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵארַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵארַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵארַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר

בנקודת זמן זו רק מקום , )לא-כט, בראשית כא( """"ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהםְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהםְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהםְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם

הבאר והאשל נקראו בשם זה ואילו רק בפרשתנו נקראה העיר כולה בשם באר 

ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוֹּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוֹּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוֹּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוֹּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות """" :שבע

  20.""""ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. . . . ָמִיםָמִיםָמִיםָמִים

ר הירש בפירוש "עמד הרש, על משמעות היחס בין מושג השבועה למספר שבע

  : )כג, כא(" ִהָּׁשְבָעה ִּלי"למילה 

ובצורת נפעל פירושה . 'שבע'זו נגזרת מן המספר נראה הדבר שמלה  

בשישה ימים נגמרה בריאת העולם . 'להתמסר למספר שבע': המילולי

שעין לא , והיום השביעי הוקם אות וזכרון ליחידו של עולם, הנראה

מאז ועד עולם נשאר . ושהוא בורא ואדון לעולם הנגלה, ראתה אותו

על אדונו של עולם  הרומז, המספר שבע בכל מקום אות וסימן

להעמיד את עצמו וכל עולם  –מכאן משמעותה של שבועה . בהעלמו

. היינו תחת משפט דינו, החושים שלו תחת יחידו של עולם בהעלמו

אם תוכן אחד ' למסור את עצמו ביד ד –' השבע'לפיכך פירוש 

  .הדברים אינו אמת

מופיע המוחלט . במוחלט, תלית דבר מסופק בודאי אפואהיא השבועה 

יום האות , יום השלמת הבריאה, "ויקדש אותו" – ילראשונה ביום השביע

השבועה היא . הוא הערך המוחלט של עם ישראל, קים שמים וארץולברוא אל

משקפת את  ,אם כן ,באר שבע. נתינת ביטוי מילולית לאמיתת מושא השבועה

  . ל הנעלם בתוך עולם נגלה- את הא, את העל זמני ,יסוד המוחלטות בעולם

בדבר היסוד המוחלט באמצעות  הזהמחשבה האברהם מביא לעולם את הלך 

ידי באר שבע דווקא בתוך עולם התרבות -מערכת סמלים המבוטאת על

  .הפלשתית

        ליצנות הפלשתיםליצנות הפלשתיםליצנות הפלשתיםליצנות הפלשתים

ל את אופי האומה "כחלק מסוגיה העוסקת בנושא הליצנות הגדירו חז

  : הפלשתית

                                                            
והעיר לא נקראת , והנה בימי אברהם קרא למקום ההוא באר שבע רק להמקום של הבאר והאשל" 20

שם זה נשאר , כ בשם שבעה נעשה באר שבע שם כולל לכל העיר"חק קרא גועתה שיצ, עדיין בשם זה
 .לג, ם התורה והמצוה כו"מלבי" עד היום הזה
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אשרי האיש אשר לא הלך בעצת : ר יונתן"ני אאמר רב שמואל בר נחמ

, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, זה אברהם אבינו –רשעים 

 - ובדרך חטאים לא עמד '; הבה נבנה לנו עיר': שנאמר, שרשעים היו

ואנשי סדום רעים ': שנאמר, שחטאים היו, שלא עמד בעמידת סדום

במושב אנשי במושב אנשי במושב אנשי במושב אנשי שלא ישב שלא ישב שלא ישב שלא ישב     ––––ובמושב לצים לא ישב ובמושב לצים לא ישב ובמושב לצים לא ישב ובמושב לצים לא ישב '; מאד' וחטאים לה

ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו ': שנאמר, מפני שלצנים היומפני שלצנים היומפני שלצנים היומפני שלצנים היו, , , , פלשתיםפלשתיםפלשתיםפלשתים

  .)א"יט ע –ב "עבודה זרה יח ע(' לשמשון וישחק לנו

משחקי חיות , קרקסים, תיאטראות: שתית מהולה בליצנותהתרבות הפל

  . כעין מה שידוע לנו מהתקופה הרומית ,ושפיכות דמים

) כו, משלי יט( """"ֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרםֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרםֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרםֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרם"""": )פרק יב מדרש שמואל(כיוצא בדבר אף במדרש 

, כה(י "אף בפרשתנו ברש. """"ופתי יערים אלו הסגניםופתי יערים אלו הסגניםופתי יערים אלו הסגניםופתי יערים אלו הסגנים, , , , לץ תכה אלו הפלשתיםלץ תכה אלו הפלשתיםלץ תכה אלו הפלשתיםלץ תכה אלו הפלשתים""""

  . """"לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה"""" :)יט

        פלשתים שבקדושהפלשתים שבקדושהפלשתים שבקדושהפלשתים שבקדושה

מערכה , ד ומה שבעקבותיה"על סמך יסודות אלו נבנתה במחשבת חב

  .  מחשבתית על ליצנות הפלשתים

להים -והענין כי זה לעומת זה עשה א. פלשתים לשון מבוי המפולש

פלשתים . ויש בחינת פלשתים שבקדושה ובחינת פלשתים בקליפה

בפילוש ובגילוי ' בקדושה היא בחינת התגלות השמחה בדביקות ה

ופלשתים שבקליפה הם . תרחבות לאין קץ בחינת ובכל מאדךבה

כ ענין הרחבת פיו כרצונו לדבר מה שלבו חפץ והיא "הלצים שהוא ג

תורה (. ואין מעצור לרוחו. 'שמחה של הוללות לאמר שפתינו אתנו וכו

   )"להים דרך ארץ פלשתים- ולא נחם א"אור בשלח 

, הוא לשמש לטובה ומאידךמחד יכול . כל ערך הוא מטבע בעל שני צדדים

' דרכים בעבודת ד לפלש יםמסוגל, השמחה בקדושתה, הצחוק החיובי. לרעה

כפי הנלמד מרבה שהיה פותח את , י פתיחת הלב והמוח"ובהבנת תורתו ע

תענית כב (הגמרא  הסברכך עולה אף מ 21.)ב"שבת ל ע(שיעורו במילתא דבדיחותא 

: וענו, במה זכו אותם שני אנשים עליהם העיד אליהו שהם בני עולם הבא )א"ע

לעומת זאת . זהו היסוד החיובי שבליצנות. """"מבדחינן עציבימבדחינן עציבימבדחינן עציבימבדחינן עציבי, , , , אינשי בדוחי אנןאינשי בדוחי אנןאינשי בדוחי אנןאינשי בדוחי אנן""""

לעג של זלזול . זוהי ליצנות ריקנית בלא כל ערך ומשמעות ,פלשתים שבקליפה

                                                            
 .עין איה על אתר השווה 21
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אה ליצנות ב, כשהלב פתוח ומפולש מכל עבר מהצד הפחות שבו. והוללות

  .והוללות

ולכן נקרית קליפה כי כמו שהקליפה מכסה ומסתרת על הפרי 

שנראית כמו שהוא עיקר הפרי כך השמחה של הוללות מכסה 

שבה להיות יש ודבר הפני עצמו הפך הרוחניות ' ומסתרת על אור ד

  . )תורה אור שם(' וחיות אלהי שבקרבה לשמוח בד

אך צחוק חיובי מלא , סוד הצחוקכנגד הפלשתים עומד יצחק שגם הוא מי

 22.שמחה ואמונה ומכוחו הוא מצליח לחפור את הבארות שהפלשתים סתמו

  23".לסתום"יצחק העמיד בניין אותו כבר לא יכלו הפלשתים 

        לב מפולשלב מפולשלב מפולשלב מפולש

זו . הוללות, לב ריקן, מבוי מפולש, ליצנות הפלשתים ביטאה ריקנות גדולה

היא חוסר התרבות וחוסר כי מהותה , הסיבה שלתרבותה לא נשאר שריד

רק ליצנות , כלוםולא בעולם הערכים של הפלשתים אין . האידיאולוגיה

   24.והוללות שאין בהם ממש להוריש לדורות הבאים

ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן """": מקומותמספר ליצנות זו עליה אנו מוזהרים במשלי ב

ֵלץ ֵלץ ֵלץ ֵלץ """", )יב, טו( """"א ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לוֹ א ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לוֹ א ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לוֹ א ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לוֹ """", )ו, יד( """"ִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִיןִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִיןִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִיןִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִין"""", )ח, ט( """"ִיְׂשָנֶאּךָ ִיְׂשָנֶאּךָ ִיְׂשָנֶאּךָ ִיְׂשָנֶאּךָ 

 )י, כב( """"ָּגֵרׁש ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹוןָּגֵרׁש ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹוןָּגֵרׁש ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹוןָּגֵרׁש ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹון"""" ,)כד, כא( """"ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמוֹ ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמוֹ ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמוֹ ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמוֹ """", )בה, יט( """"ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרםַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרםַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרםַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרם

  .)כב, ישעיה כח( """"ְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּוְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּוְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּוְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּו""""וכן 

אך כל , הלץ איננו רק העוסק בשחוק והיתול 'במושב לצים לא ישב'

וכן  )קעז, שערי תשובה שער ג(ל "יונה ז' כן כתב ר. ההולך בטל נקרא לץ

שנים שישבו ואין ביניהם דבר תורה הרי זה מושב 'מפורש בגמר 

  .)82' א עמ"מכתב מאליהו ח(' ליצים

                                                            
שבארות שחפר אברהם סתמום פלשתים אחרי מות אברהם כי : "וראה לקוטי תורה ואתחנן 22

מות אברהם היינו בהסתלקות האהבה  פלשתים ליצנים היו בחינת הוללות ושמחה דקליפה ולכן אחרי
י חפירה דיצחק שחפר עוד "אבל ע... דקדושה יש יניקה לחיצונים מהבארות שהוא בחינת אהבה

הבארות הללו דאברהם לא נפסקה עוד נביעתם שאין להוללות ושמחה דקליפה לכות כלל לעמוד נגד 
  ". מידת היראה והפחד דקדושה שהרי אינן כלל לעומת זה של היראה

החסד והאהבה שהפגין אברהם אכן הכניסו גם את הפלשתים תחת כנפיו ולכן היתה באפשרותם  23
: וראה שם משמאול בשלח. לסתום את הבארות אולם יצחק שמידתו גבורה אינו מאפשר להם זאת

  ". שיצחק מידתו יראת שמים ששחוק וליצנות הוא היפוך לגמרי מיראה ופחד
שאין : "ל בנתיב הליצנות פרק ב"יצנות מתבארת מתוך דברי המהרהריקנות העומדת ביסודה של הל 24

  ". כי הליצנות אין בפעל שלהם ממש... במעשיהם ממש כלל רק הבאי הם
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חברה שאין בה ערכים היא חברה . חוסר ערכיםשמעותו לצים מהמושב 

  : ל במפסידי הזהירות"כיוצא בדבר בדברי הרמח. חברה ליצנית, קניתרי

כי מי שטובע בם הוא כמי שטובע בים הגדול , הוא השחוק והלצון"

, כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם. שקשה מאוד להימלט ממנו

והוא ... והרי הוא כשכור או שוטה, שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו

לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה ': לו השלוםמה שאמר שלמה המלך ע

שחוק וקלות ': )יג, אבות ג(וחכמים זכרונם לברכה אמרו . 'מה זו עושה

כי אף על פי שחמורה היא הערוה ', ראש מרגילים את האדם לערוה

מכח הציור שכבר נצטיר , דעת ולבו ירא מקרב אליה אצל כל בן

ת ראש השחוק וקלו בשכלו מאמתת גדל פשעה ורב ענשה הנה

ממשיכים אותו מעט מעט מדרגה אחר מדרגה עד שיגיע אל העון 

עצמו של השחוק אינו אלא מסיר הלב מן  כל. ויעשהו עצמו

הרהורי היראה בלבו  ונמצא שלא יבואו, המחשבות הישרות והעיוניות

כי כמו המגן המשוח בשמן , ותראה קשי הלצון והשחתתו הרבה. כלל

ומשליכם לארץ ולא יניח אותם  החצים אשר ישמיט ויפיל מעליו

כי בליצנות , והמרדות כן הלצון בפני התוכחה, שיגיעו אל גוף האדם

 אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו רבוי גדול מן ההתעוררות

מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו או שמעו , וההתפעלות

יפל ובכח הליצנות . החשבון והפשפוש במעשים ענינים שיעירוהו אל

  .)מסילת ישרים פרק ה(הכל לארץ ולא יעשו בו רשם כלל 

  . מונע קבלת כל רעיון ואידיאולוגיהההליצנות מדומה למגן משוח בשמן 

        שמחת האמונהשמחת האמונהשמחת האמונהשמחת האמונה

אלא זהו , אף צחוקה של שרה איננו צחוק חסר תוכן המבטא חוסר אמונה

הוראת לשום צחוק על דבר שאי אפשר להאמין הוראת לשום צחוק על דבר שאי אפשר להאמין הוראת לשום צחוק על דבר שאי אפשר להאמין הוראת לשום צחוק על דבר שאי אפשר להאמין """": צחוק של שמחה ושל פליאה

ץ וכן ץ וכן ץ וכן ץ וכן צצצצאבל אם אינו מאמין כלל אינו נקרא צוחק רק מתלואבל אם אינו מאמין כלל אינו נקרא צוחק רק מתלואבל אם אינו מאמין כלל אינו נקרא צוחק רק מתלואבל אם אינו מאמין כלל אינו נקרא צוחק רק מתלו. . . . ומכל מקום הוא כןומכל מקום הוא כןומכל מקום הוא כןומכל מקום הוא כן

קומץ , צדוק' ר( """"פ שהיתה רגילה בניסיםפ שהיתה רגילה בניסיםפ שהיתה רגילה בניסיםפ שהיתה רגילה בניסים""""שרה האמינה רק חשבה זה לפלא אעשרה האמינה רק חשבה זה לפלא אעשרה האמינה רק חשבה זה לפלא אעשרה האמינה רק חשבה זה לפלא אע

  . )המנחה אות מא

אולם  25.)שם אות מח( """"ולץ אין מאמין כלל ואינו עובד כללולץ אין מאמין כלל ואינו עובד כללולץ אין מאמין כלל ואינו עובד כללולץ אין מאמין כלל ואינו עובד כלל""""הלץ אין בו אמונה 

כנגד הלעג של הפלשתים . """"ת שבתת שבתת שבתת שבתלץ דקדושה הוא באר שבע הרומז למידלץ דקדושה הוא באר שבע הרומז למידלץ דקדושה הוא באר שבע הרומז למידלץ דקדושה הוא באר שבע הרומז למיד""""

                                                            
שהוא היפך האמונה שהוא מתלוצץ מכל , שורש כל דבר רע הוא ליצנות: "השווה צדקת הצדיק רנט 25

 ". הכניסה לרע הוא על ידי ליצנות: "ושם רסד". דבר
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באמצעות השבע המסמל  .ובעקבותיו גם יצחק, בונה אברהם את באר שבע

שניהם מעמידים יסודות איתנים של אמונה , את קיומם של מושגים מוחלטים

   .מוטט את עולם הריק של הליצנותתפקידם לוערכים ש

 """"ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבעַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבעַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבעַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע    ַוֵּיֵצאַוֵּיֵצאַוֵּיֵצאַוֵּיֵצא"""": בע נזכר אף בהליכתו של יעקב לחרןשמה של באר ש

אלא שיעקב החל את דרכו מתוך ? מדוע מדגישה התורה שיצא משם. )י, כח(

המשל מי שנכנס לבור המשל מי שנכנס לבור המשל מי שנכנס לבור המשל מי שנכנס לבור     )ב"א קיב ע"ח(ק ק ק ק """"ואיתא בזוהואיתא בזוהואיתא בזוהואיתא בזוה"""" :מתוך יסוד מוחלט, אמת

שפת אמת ( """"עמוק מקשר עצמו מקודם בחבל חזק כך נתקשר מקודם בבאר שבעעמוק מקשר עצמו מקודם בחבל חזק כך נתקשר מקודם בבאר שבעעמוק מקשר עצמו מקודם בחבל חזק כך נתקשר מקודם בבאר שבעעמוק מקשר עצמו מקודם בחבל חזק כך נתקשר מקודם בבאר שבע

ה להליכתו של אברהם מבאר שבע אל הליכה זו תואמת במהות. )ב"ויצא תרנ

ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם """": העקידה ומהעקידה בחזרה

אפשר  ,אל העקידה וממנה בחזרה ואף אל גלותו של יעקב. )יט, כב( """"ִּבְבֵאר ָׁשַבעִּבְבֵאר ָׁשַבעִּבְבֵאר ָׁשַבעִּבְבֵאר ָׁשַבע

  . לצאת אך ורק מתוך עולם הערכים המוחלט

את עולם בתוכו מקום גיאוגראפי כי אם מקום המקפל באר שבע אינה ציון 

עולם העובר בירושה מדור . הערכים היהודי העומד בניגוד לחידלון הפלשתי

מפועלו של האב חוזר הבן " נסתם"בו אב ובן בונים יחדיו ומה שעולם ש ,לדור

ריקן לעומת עולם , """"ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו""""ומגלה וקורא באותם השמות 

  . בו אין כל מורשה ערכית להעביר לדורות הבאים

, בעולם נעלם ועלום שכזה יש ללכת בעקבות אברהם ויצחק בחסד ובגבורה

, בתוך עולם ריקני. ולנסות לחפור בארות פעם נוספת כבארות שחפרו האבות

  .באר שבע ניצבת עד היום הזה
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        סיפור מן ההפטרה סיפור מן ההפטרה סיפור מן ההפטרה סיפור מן ההפטרה 
  

רובם המוחלט של המנהגים קובעים את תחילת ספר מלאכי כהפטרת פרשת 

וחותם בספרו את , הקריאה בנבואתו של מי שהיה אחרון הנביאים. תולדות

ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח .. .. .. .. ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשהִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשהִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשהִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשה"""": שני עדים" חתימת"היצירה הנבואית ב

את הציר , יוצרת בהתייחס לפרשה, )כג-כב, מלאכי ג( """"ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביאָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביאָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביאָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא

  .המרכזי בתולדות ישראל

מאבקו והתגוששותו מאז ראשית , יעקב הוא ישראל, לידתו של בחיר האבות

, בקוטב השני. מהווה את הקוטב האחד של הציר -עם אחיו עשו , יצירתם

בין שבי ציון , בראשית ימי הבית השני עומדת ברקע התמודדות בין הצאצאים

ָערּו ָערּו ָערּו ָערּו ָערּו ָערּו ָערּו ָערּו """" :זכירים את קריאת השטנה של בני אדום צרי ירושליםהזוכרים והמ

לבין התכנית האדומית המתנסחת בנבואת  )ז, תהלים קלז( """"ַעד ַהְיסֹוד ָּבּהַעד ַהְיסֹוד ָּבּהַעד ַהְיסֹוד ָּבּהַעד ַהְיסֹוד ָּבּה

ְוֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה ְוֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה ְוֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה ְוֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה  ]יהודה וישראל[ ַיַען ֲאָמְר ֶאת ְׁשֵני ַהּגֹוִיםַיַען ֲאָמְר ֶאת ְׁשֵני ַהּגֹוִיםַיַען ֲאָמְר ֶאת ְׁשֵני ַהּגֹוִיםַיַען ֲאָמְר ֶאת ְׁשֵני ַהּגֹוִים""""יחזקאל 

אכן כפי העולה מספר המכבים בתקופה שלפני . )י, יחזקאל לה( """"ִויַרְׁשנּוהָ ִויַרְׁשנּוהָ ִויַרְׁשנּוהָ ִויַרְׁשנּוהָ 

  .החשמונאים התרחבה הממלכה האדומית עד לפאתי גבולות יהודה

מאז בית מדרשו של שם ועבר כנרמז , על ציר זה החורז את כל ימי הנבואה

עם , באה ההתמודדות עם עשו האיש, לבין תקופת החיתום, בראש פרשתנו

, "שני גויים בבטנך"עמד על כך מחבר הספר ( עשו העם ועם עשו האימפריה הרומית

ֲהלֹוא ֲהלֹוא ֲהלֹוא ֲהלֹוא """"יסודו בקריאת הנצח בראשית ההפטרה  – )שנמנה בעבר על תלמידי ישיבתנו

 !)ב, מלאכי א( """"ָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקבָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקבָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקבָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקב... ... ... ... ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקבָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקבָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקבָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקב
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        מזמורה של הפרשה מזמורה של הפרשה מזמורה של הפרשה מזמורה של הפרשה 

        וווו""""מזמור למזמור למזמור למזמור ל
ַח ְלֶעֶבד־ה ַחד ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: ְלָדִוד' א ַלְמַנּצֵ י ֵאין־ּפַ ֶקֶרב ִלּבִ ע ּבְ ע ָלָרׁשָ ׁשַ י־ֶהֱחִליק : ב ְנֻאם־ּפֶ ג ּכִ

נא ֵעיָניו ִלְמצא ֲעֹונֹו ִלׂשְ יל ְלֵהיִטיב: ֵאָליו ּבְ ּכִ ְבֵרי־ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה ָחַדל ְלַהׂשְ ה ָאֶון ַיְחׁשב : ד ּדִ

ֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאסַעל־ִמשְׁ  ב ַעל־ּדֶ בֹו ִיְתַיּצֵ ָחִקים' ו ה: ּכָ ָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ָ ַהׁשּ ז : ּבְ

יַע ה ה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ּפָ ַהְרֵרי־ֵאל ִמׁשְ ָך ֱאלִֹהים ּוְבֵני ָאָדם : 'ִצְדָקְתָך ּכְ ח ַמה־יָָּקר ַחְסּדְ

ֵצל  ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּוןּבְ ֵקם: ּכְ יֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ן ּבֵ ׁשֶ אֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: ט ִיְרְויֻן ִמּדֶ ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחיִּ י־ִעּמְ : י ּכִ

ֵרי־ֵלב"י ָך ְליְדֶעיָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיׁשְ ִעים ַאל־ּתְ "י: א ְמׁשְך ַחְסּדְ ֲאָוה ְוַיד־ְרׁשָ בֹוֵאִני ֶרֶגל ּגַ ג "י: ִנֵדִניב ַאל־ּתְ

ם ָנְפלּו ּפֲעֵלי ָאֶון ּדחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום   :ׁשָ

  

רשע וטוב , מבוכת צדיק ורע לו: בכמה וכמה ניסוחים נתנסחה בעיית הגמול

השופט כל הארץ לא יעשה  ;למה דרך רשעים צלחה ;שאלת הצדק האלוקי ;לו

  .'משפט וכדו

כך מופיע גם . שונים יה זאת נזכרת בפרקי תהלים בכמה אנפין ובסגנונותבע

ֵאין־ַּפַחד ֵאין־ַּפַחד ֵאין־ַּפַחד ֵאין־ַּפַחד """"ההנחה ש. תכונותיו ומחשבותיו של הרשע, בפרקנו תיאור דמותו

- - - - אֱ אֱ אֱ אֱ     ִיְרַאתִיְרַאתִיְרַאתִיְרַאת    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ַרקַרקַרקַרק"""" :דומה לנימוק שאמר אברהם לאבימלך """"ֱאִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניוֱאִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניוֱאִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניוֱאִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו

  .""""ִאְׁשִּתיִאְׁשִּתיִאְׁשִּתיִאְׁשִּתי    ְּדַברְּדַברְּדַברְּדַבר    ַעלַעלַעלַעל    ַוֲהָרגּוִניַוֲהָרגּוִניַוֲהָרגּוִניַוֲהָרגּוִני    ַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזה    ַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹום    ִהיםִהיםִהיםִהים

 """"ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשעְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשעְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשעְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע"""" :מנוסחת בלשון יחידאיתאמנם השקפת עולמו של הרשע 

במקרא " נאום"שכל  )ל, בראשית ה(רב הירש בפירושו לתורה וכבר הדגיש ה

תימוכין וסימוכין לדעותיו , לכאורה, ולפנינו הרשע מוצא', מתייחס לדבר ה

  .פ מצדיק את עמדתו שהיא כביכול בהסכמת שמים"במקורות מקראיים או עכ

יודע ', עבד ה, ק הדגיש שהצדיק"הרד(' ם אלו מציג דוד עבד הלעומת טיעוני

את החסד והאור שהם מנת ) שיש לו אדון גומל האדם על הטוב ועל הרע

  . חלקו של הצדיק

ל והם חקרו להליכי הנפש שהביאוהו "הבנת עמדתו של הרשע העסיקה את חז

עשו את יציאתו של , ג"בבראשית רבה פרשה ס, כך הם איפינו. להתפקרות

  .לתרבות רעה
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בפרשתנו נרמזת פטירתו של אברהם כשיעקב מכין לאביו האבל נזיד עדשים 

יודע , גם אם רחוקה מאוד דרכו של עשו מזו של זקנו אברהם. כסעודת הבראה

עשו בסתר ליבו את דבר גדולתו של אברהם ואינו יכול להשלים עם עובדת 

ואם אכן כך הוא . מותו של אברהם כאחד האדם שגם בו פגעה מידת הדין

  ".אין מתן שכר ואין תחיית המתים", הדבר

מאות . נימוק ללכת בדרכו" צדיק ורע לו"של הרשע הרואה ב" נאומו"הרי לנו 

רות (ל בבקעת גינוסר "לו חזרבות של שנים אחרי המאורע באוהל האבות גי

תהליך דומה אצל אלישע בן אבויה כמעט באותה לשון המיוחסת  )ד, רבה ו

  ".ולא תחיית המתים] לצדיקים[לא מתן שכר "ורמוזה בפרקנו  לעשו

הרי מתאפשר לבני אדם לחסות בצל כנפי  """"ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבהִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבהִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבהִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבה""""גם אם 

  .השכינה

  

  

 


