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  [יד]

ַוֹּיאֶמר ְרֵאה ֵריַח (כז) ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לוֹ ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו 

  ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכוֹ ה':

  מהו לשון ראייה על ריח, ומהו לשון נוכח "ראה".

. 'ה ברכו אשר השדה כריח בני ריח ראה ויאמר ויברכהו) כז כז,(

 .נוכח בלשון ראה מה ,ועוד .ראייה ,ריח על יוחס היאך, 1יפלא

 עיניו ותכהן ,(רבה, סה, י) מדרש .הקדמות ישנ פי על יובן והענין

 ]י"רש[ אלו של בעשנן מראות .רשע של רעתוב ,(כז, א) מראות

 סתום מילה ,ראה ויאמר) ב, מבק( הקדוש זוהר. (תנחומא, ח)

                                                 
א. מהו לשון  –כפי שמפרש המשך חכמה  -[יד] תוכן דבריו, בא ליישב  1

ראייה על ריח. ב. ומהו לשון נוכח. הרי יצחק מברך את יעקב, והיה לו לומר 

'ראיתי ראה בני', או 'ריח בני נראה', אבל לשון ראה, משמע, שמישהו אחר 

  , ראה, והוא פלא. אומר ליצחק

ומפרש על פי המדרש רבה (סה, י)  שמפרש את הפסוק ותכהין עיניו מראות, 

ברעתו של עשיו הרשע, וברש"י (שם) פירש מחמת עשן עבודה זרה של 

נשיו (ומקורו בתנחומא ח). למדנו שסיבת ותכהן עיניו, הוא מחמת עשיו 

  הרשע. או של רעתו, או מחמת עשן עבודה זרה של נשיו. 

עוד למדנו בזוהר הקדוש (קמב, ב) ב' פירושים מי אמר את המילה 'ראה' 

שהיא נראית כסתומה. יש אומרים שרוח הקודש אמרה ליצחק ראה, ויש 

אומרים שיצחק אמר ראה. ודברי היש אומרים שיצחק אמרו צריך ביאור, 

למי אמר בלשון נוכח ראה. וגם היש אומרים שרוח הקודש אמרה צריך 

א כתוב שנגלה אליו ה'. ומבאר המשך חכמה, ששני הפירושים ביאור, של

בזוהר הם פירוש אחד, שבאמת לא היה גילוי של ה' ליצחק, אלא שרוח 

הקודש היתה מדברת מתוך גרונו של יצחק, ואומרת "ראה". נמצינו למדים 

  שראה, אמרה רוח הקודש מתוך גרנו של יצחק, ליצחק.

רוח הקודש מתוך גרנו של יצחק ליצחק  ועל פי זה, כך פירוש הכתוב, אמרה

בלשון נוכח, ראה יצחק, תוכל לראות בעינך, כיון שלא יכהו עינך מעשן של 

נשות עשיו, כי ריח של יעקב הוא ריח טוב, ואינו מעלה חלילה עשן של 

עבודה זרה, אלא ריחו כריח השדה אשר ברכו ה'. ולא תכהן עינך מראות 

יעקב אינו רשע, להפך, הוא בני בכורי ברעה של בנך עשיו, כיון שבנך 

ישראל, אשר ברכו ה'. [לכן הוזקק המשך חכמה לשני המדרשים, כיון 

שבפסוק מרומז שני הענינים של סיבת הראייה: א. שליעקב ריח טוב, והוא 

נגד נשיו של עשיו שהריחו בעבודה זרה, ב. לשון "בני", הוא לשון אהבה 

 ושניהם. יצחק דאמרי ואית, הוא שכינתא דאמרי אית, הוא

 וזה .הוא בריך דקודשא בשמא ,בפיו מדבר הקודש רוח כי .אמת

 ריח כי, רשע מאותו עיניך יכהו ולא, לראות תוכל ,ראה ,שאמר

 רוחה שקרא וזה. 'ה ברכו אשר השדה כריח ,]יעקב הוא[ בני

. ישראל בכורי בני) כב, ד שמות( שכתוב כמו, ליעקב בני הקודש

, תקללנו ולא יעקב שהוא לראותו תוכל, פירוש, ראה ,שאמר או

 .2אחד סגנון אל הולך והכל 'כו השדה כריח בני ריח כי

 

א בני חביבי, לכן לא תכהן עינך מחמת וחיבה, ובא לומר שהוא צדיק, ונקר

  רשעו כמו של עשיו]

עוד מפרש המשך חכמה, שרוח הקודש אומרת ליצחק, ראה שהוא יעקב, 

פירוש, כיון שכתוב בפרשה שיצחק לא רצה לברך את יעקב שחשש שהוא 

יעקב, אבל הסכים לברכו מפני שמשש ידיו והרגיש שהם ידי עשיו, אבל אם 

לא היה מברכו, ועל זה אומרת לו רוח הקודש, אל היה רואה שהוא יעקב 

תברך אותו מפני שאינך רואהו ואתה חושב שהוא עשיו, לא, ראה, תראה 

שהוא יעקב ולא עשיו, ואף על פי כן תברך אותו, כיון שהוא בני בכורי 

  ישראל, וריחו כריח אשר ברכו ה'.

חק והנה בשני הפירושים שפירש המשך חכמה, רוח הקודש אומרת ליצ

שיברכו בידיעה שהוא יעקב ולא בטעות שהוא עשיו, ובשני הפירושים רוח 

הקודש אומרת ליצחק שיברך את יעקב כי הוא ראוי לברכה, שלא תכהן 

עיניו מחמתו, והוא הראוי לברכת ה', ולא עשיו. והם משלימים זה את זה, 

 והכל הולך בסגנון אחד.
וש, כך פירוש תמצית דבריו: על פי מדרש חז"ל והזוהר הקד 2

הכתוב, רוח הקודש אמרה מתוך גרנו של יצחק, ליצחק בלשון 

נוכח, ראה יצחק, תוכל לראות בעינך שהוא יעקב, ואף על פי כן 

תברכו, כיון שהוא ראוי לברכה יותר מעשיו, שלא יכהו עינך ממנו 

כמעשן של נשות עשיו, ומרשעותו של עשיו, כי ריח של יעקב הוא 

לה חלילה עשן של עבודה זרה, אלא ריחו כריח ריח טוב, ואינו מע

השדה אשר ברכו ה', והוא צדיק שנקרא בני בכורי ישראל, אשר 

  ברכו ה'.
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  [טו]

ַיַעְבדּו ַעִּמים וישתחו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר  ) כז, כט(

:   ְלַאֶחי ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְּבֵני ִאֶּמ ֹאְרֶרי ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ָּברּו

  מדוע כתוב וישתחו חסר וא"ו

                                                 
) וז"ל: מצות לא תעשה מט(ספר המצוות [טו] הקדמה: כתב הרמב"ם ב 3

כדי  ,עממין ההיא שהזהירנו שלא להחיות איש משבע ,והמצוה המ"ט"

לא תחיה  ,יפסידו בני אדם ויסיתום לעבודה זרה. והוא אמרו יתעלהשלא 

כמו שביארנו במצות עשה  ,. והריגתם מצות עשה(דברים כ, טז) כל נשמה

עבר על  ,במצות קפ"ז. ומי שעבר ולא הרג מהם מי שהיה איפשר לו להרגו

" עכ"ל. והנה בפרשת שופטים מונה הכתוב ששה אומות מצות לא תעשה

א ְתַחֶּיה ָּכל כדכתיב " ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה  ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ה' ֱא

ְנָׁשָמה: ִּכי ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר 

ֶהי ב שבעה עממין, " ע"כ. אבל בפרשת ואתחנן מונה הכתוִצְּו ה' ֱא

ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ) "ג-דברים ז, אכדכתיב ( ִּכי ְיִביֲא ה' ֱא

ְלִרְׁשָּתּה ְוָנַׁשל ּגֹוִים ַרִּבים ִמָּפֶני ַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי 

ֶהי ְלָפֶני ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ִׁשְבָעה גֹויִ  ם ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ִמֶּמָּך:  ּוְנָתָנם ה' ֱא

א ְתָחֵּנם א ִתְכֹרת ָלֶהם ְּבִרית ְו " ע"כ. הנה ְוִהִּכיָתם ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים ֹאָתם 

  הגרגשי לא נזכר בפרשת שופטים, אלא בפרשת ואתחנן.

ות שלח אמר רבי שמואל שלש פרסטיני, א) "ירושלמי (שביעית וואמרו ב

 ,מי שהוא רוצה להפנות יפנה ,יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ

גרגשי פינה והאמין לו להקב"ה  ,לעשות מלחמה יעשה ,להשלים ישלים

" ע"כ, וכן הוא בדברים רבה (ה, יד). לכן לא נזכר הגרגשי והלך לו לאפריקי

  בפרשת שופטים כי הלך לאפריקי.

[ראוי לציין שברי המשך חכמה מחולקים ועכשיו נבוא לבאר תוכן דבריו, 

לשנים, ולהלן הוא ענין אחר לגמרי באותו ענין, וכתבתי להלן תוכן דבריו 

השניים], דבא ליישב את הכתוב מדוע כתוב "השתחו" חסר וא"ו, ולא מלא 

"השתחוו". ומפרש שרמזה תורה, שחסר מהאומות שישתחו לישראל ששה 

ולא לחיות כל נשמה. ואף על פי אומות, והם שנצטוו ישראל להשמיד 

ששבעה אומות נצטוו להשמיד, מכל מקום, כיון שהגרגשי פנה לאפריקה, 

ולא השמידו, גם הוא ישתחוה לבני ישראל, לכן חסר וא"ו מאומות. זה 

  קיצור תוכן דבריו, ויש בדבריו עוד דברים שיתבאר להלן.

מים שעליהם רצונו לומר, דהנה רש"י בדברים (כ, י) פירש ששבעת הע 4

נאמר לא תחיה כל נשמה אין לפתוח להם לשלום אלא יש להרגם, אבל שאר 

העמים הרחוקים מותר לפתוח להם בשלום ולקחת מהם מס, ורק אם לא 

ישלימו מצוה להרגם. אבל התוס' בגיטין (מו, א ד"ה כיון) כתבו, שאפילו 

  בשבעה עממין מותר להשלים עמהם. 

 לרמז ,ווא" חסר 3כתיב. מיםלא לך וישתחו עמים יעבדוך) כטכז, (

, (דברים, כ, טז) נשמה כל תחיה לא אשר ,חסרים אומות שש

שביעית ו, א. ויקרא רבה מצורע (ירושלמי  לאפריקי פנה וגרגשי

 5והא. 4שם יעויין ,(ד"ה כיון) א, מו גיטין תוספות ועיין. יז, ו)

סר ששה אומות ולא שביעי הוא הגרגשי, והנה הא דכתב המשך חכמה שיח

כיון שיהושע פתח לו לשלום, לכאורה אינו כפירוש התוס' ולא כפירוש 

רש"י. דלתוס', אפילו האומות שעליהם נאמר לא תחיה כל נשמה יכולים 

להשלים ולהשתחות לבני ישראל, ולפירוש רש"י איך הלך הגרגשי. 

לשיטת התוס' שיכולים והרמב"ן (שם) הביא את דברי הירושלמי ראיה 

לפתוח לשלם אף לשבעה אומות. אבל באמת דברי המשך חכמה דוקא 

לשיטת תוס', דלפירוש רש"י מדוע פנה יהושע לגרגשי. ומכל מקום חסר 

וא"ו, לרמז ששה אומות לא ישתחו ויהרגו, שאף על פי שיכולים לעשות 

, אף שלום, מכל מקום ברוח הקודש אמר יצחק אבינו שיחסר ששה אומות

  על פי שבאמת היו יכולים כולם להשלים.

[ומה שדקדק המשך חכמה וכתב לעיין בדברי התוס', יש בזה אריכות 

דברים, וכיון שאין זה תכלית החיבור, אכתוב בקצרה למי שיעיין במקור 

הדברים. ובכן בתחלה כתבו התוס' שאין לקרוא לשלם לשבעה אומות רק 

סו לארץ אסור, והביאו שתי ראיות לפני שנכנסו לארץ, אבל לאחר שנכנ

לזה. לאחר מכן חזרו בהם התוס' והכריחו שאפילו לאחר שנכנסו לארץ היה 

מותר לפתוח לשלום לכל השבעה אומות, ולא כתבו התוס' איך יתרצו את 

שתי הראיות מהם למדו שהיה אסור לפתוח לשלום לאחר שנכנסו. 

זכיתי להבין, הרי מפורש והמהרש"א תירץ רק על הראיה השניה. ודבריו לא 

בכתוב שנצטוו להשלים. אבל המהר"ם מתרץ בדרך פשוטה יותר. ולא 

מצאתי מי שתירץ הראיה הראשונה. ומצאתי בס"ד בספר מעדני מלך על 

גיטין מהגאון רבי אריה לייב עטטלינגר זצ"ל אחיו של הערוך לנר שעמד 

בודאי לא לחינם בזה (שם) ותירץ שני תירוצים. הראשון לא זכיתי להבין ד

כתוב "לפני שנכנסו". והשני, יש לזה ראיה מדברי המדרש רבה (דברים 

שופטים ה, יד), שבכל מקום שנכנסו היה יהושע שולח שליח, ומשמע 

באמת דהינו כל הארץ כולה. ועוד האריכו בדברי התוס' מפרשי הש"ס, 

 ולזה נתכוון לעיין בדבריהם]
מדוע חסר וא"ו בהשתחו, מיישב עוד  תוכן דבריו, על פי מה שיישב כאן 5

מקום בתורה שכתוב כתיב חסר והשתחו, ועל פי זה יישב עוד כמה דברים 

ַוָּיֹבא  ) כתוב "כט-בראשית פרק מג, כונפלאים ממש. דהנה, בפרשת מקץ (

:  לוֹ ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּתֲחוּויֹוֵסף ַהַּבְיָתה ַוָּיִביּאּו לֹו ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה 

ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום ַוֹּיאֶמר ֲהָׁשלֹום ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ַהעֹוֶדּנּו ָחי:  

:  ַוִּיָּׂשא וישתחו ַוִּיְׁשַּתֲחוּוַוֹּיאְמרּו ָׁשלֹום ְלַעְבְּד ְלָאִבינּו עֹוֶדּנּו ָחי ַוִּיְּקדּו 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 על קאי כי, חסר וישתחו ויקדו) כח, מגבראשית ( במקץ דכתיב

 זה ואחרי, ארצה אחיו ווהשתח דקודם, שהשתחוה בנימין

 זה ולפי. בנימין את וירא עיניו וישא) כט שם,( לכן. בנימין

 לא, (בראשית מז, לא) המטה ראש על שהשתחוה ויעקב ,בנימין

 נבא הבוא) י, לזבראשית ( יעקב שאמר וזה. ארצה לאפיו השתחוו

, ארצה וושהשתח בכתי באחיו רק כי ,ארצה לך תלהשתחו כו'

 .6ק"ודו

 

  

  

                                                 

ָאִחיו ֶּבן ִאּמֹו ַוֹּיאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִּבְנָיִמין 

ִהים ָיְחְנ ְּבִני ". והנה בפסוק כח, כתוב חסר, וישתחו, ומבאר ֵאָלי ַוֹּיאַמר ֱא

המשך חכמה, דהחסר בא לרמז שלא התשחוו כל האחים, רק בנימין לבדו, 

נה יש לדקדק, מדוע רק לאחר לכן כתוב חסר. ועל פי זה מבאר כל הענין, דה

שהשתחו בפעם השניה ראה את בנימין, אלא שבתחלה האחים ללא בנימין 

התשחווו ארצה, כי הם שהביאו את המנחה, אבל בנימין שלא הביא את 

המנחה, כי הם ביקשו מיעקב לתת בידם את בנימין, ונתן להם מנחה ליוסף 

אביהם ולא בנימין, לכן  (לעיל מג, יא), ורק הם שהביאו את המנחה במצוות

הם לבדם השתחוו ליוסף ארצה, ולא ראה אז את בנימין, ולאחר מכן בנימין 

  לבדו השתחוה לו, לכן חסר וא"ו.

והנה בבנימין לא כתוב "ארצה", מוכח, שהוא לא השתחוה לו אפים ארצה, 

רק קד לפניו, [אולי מפני שלא הביא את המנחה, ומפני כבוד יוסף בלבד לא 

יך להשתחוה ארצה, אבל הם שהביאו מנחה, השתחו ארצה], וכן היה צר

ביעקב לא כתוב כתוב שהשתחוה ליוסף ארצה להלן (בראשית לז, י), אלא 

". ועל פי זה מיושב עוד תמיה גדולה, ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהִּמָּטהכתוב "

ם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ָמה ַהֲחלוֹ ) "י ,בראשית לזדבחלום של יוסף אמר לו אביו (

". ויש לדקדק: א. מדוע ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמ ְוַאֶחי ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְל ָאְרָצה

אמר יעקב "ארצה". ב. הרי באמת אביו ואחיו השתחו לו. [ואף על פי שאמו 

לא השתחוה, מכל מקום אביו ואחיו השתחו, ורוב החלום התקיים]. ולפי 

ישב היטב, דבנימין ויעקב לא השתחוו ליוסף ארצה, לכן דקדק המבואר מתי

  יעקב ואמר "ארצה", וזה לא התקיים לא באביו, ולא באחיו מאמו.

   

תמצית דבריו: כיון שהרג יהושע האומות שנצטווה לא תחיה  6

כל נשמה, חסרו מהאומות ששה, לכן חסר וא"ו, לרמז, שששה 

אומות נאמר לא תחיה  אומות לא ישתחוו. ואף על פי שעל שבעה

  [טז]

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת ַיֲעֹקב ַוְיִהי ַא ָיֹצא ָיָצא ) כז, ל(

  ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידוֹ:

  מדוע כתוב "פני"

 דיצא 7אפשר. אביו יצחק פני מאת יעקב יצא יצא אך ויהי) לכז, (

 מרבו הנפטר תלמיד וכן א, נג דף) יומא( לו הוציאו פרק דאמר כמו

, וכו' יוסף דרב מיניה מיפטר הוה כד רבאכו'  וילך פניו יחזיר לא

 הוא דפני ,אפשר או. פניו מנגד שהלך ,אביו יצחק פני מאת וזה

(מדרש אגדה [בובר] בראשית נח, יא,  שדרשו וכמו, כעס לשון

 שהוא .8)כח, יא בראשית( אביו תרח פני על הרן וימת עלכח) 

 לאחיו לאדון 9ושמהו ,אותו שבירך על ונתחרט, עשו שהוא סבור

כל נשמה, הגרגשי עשה שלום עמהם, ופנה מעצמו לאפריקה. 

  ועל פי דרכו מאריך ליישב עוד מקומות.

 

[טז] תוכן דבריו, ליישב מהו לשון "פני" יצחק אביו. ומיישב בב' דרכים.  7

אלא ילך א. דבאה התורה ללמדנו שהיוצא מרבו לא יצא ואחוריו לרבו 

לאחור ופניו לרבו לפיכך כתוב מאת פני יצחק אביו שכשיצא ראה כל הזמן 

את פני יצחק אביו [ויש כאן חידוש שאפילו שהיה יצחק סומא ולא היה 

רואה ולא היה איש בחדר גם באופן זה חייב לצאת מרבו בדרך זו] ב. פני 

היה  הוא לשון כעס כמו שדרשו חז"ל [ויבואר בהערה להלן] שכשבירכו

סבור שהוא עשו וכשיצא יעקב הבין יצחק שרימהו ובירך את יעקב והתחרט 

על שבירך את יעקב ועשה את יעקב איש תם אדון על עשיו והיה בכעס לכן 

  כתוב "פני" יצחק  ויש בדבריו עוד דברים עמוקים שיתבארו להלן.

ל וימת הרן ע) : "פרק יא(מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת נח זה לשון  8

ועלה  ,לפי שהשליכו את אברהם לכבשן האש ,פני תרח אביו. בחיי אביו מת

משם לשלום, היו כולם אומרים על הרן לפי שהיה עובד לאש לכך נשא 

האש פנים לאברהם בשביל אחיו ולא הזיקו האור, מה עשה הקדוש ברוך 

הוציא שביב אש מן הכבשן והרג את הרן: תרח. תרח שהרתיח כעס  ,הוא

רה" עכ"ל המדרש. הנה מבואר, שתרח זבודה רוך הוא על עובד עהקדוש ב

הוא מלשון הרתיח, שהכעיס את ה' על על עובד עבודה זרה, ולכן מת הרן. 

ולפי זה, גם כאן יש לפרש, דפני היינו כעס, פירוש שהרן מת מפני כעס תרח 

שהכעיס את ה' על עובדי עבודה זרה. ולזה נתכון, אלא שקיצר המשך 

  חכמה.

מה שדקדק לכתוב "ושמהו לאדון לאחיו יעקב איש תם" צריך ביאור, מה  9

נתכון בזה, ולמה לא פירש כפשוטו, שכעס מפני שהקדים יעקב הקטן 

לעשיו, כדברי המדרש תנחומא דלהלן, או על שהטעהו, ומהו כונתו לדקדק 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 כעס מתוך שורה 10השכינה ואין, בכעס והיה, תם איש יעקב

), לג פסוק להלן( מאוד עד גדולה חרדה ויחרד ולכך), ב, ל שבת(

 .11(סימן כג) תנחומא ועיין

 

  [יז]

ַוּיַֻּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב ) מו-פרק כז, מב(

                                                 

  "יעקב איש תם". 

כידוע ולולי דמיסתפינא אמינא, דנתכון המשך חכמה לדברי המלבי"ם [

שבכל מקום בביאור הספרא והספרי דורך המשך חכמה בדרכו של 

המלבי"ם כמבואר בביאור בינת החכמה פעמים רבות מאוד], שמבאר 

באריכות (כז, א) שיצחק ידע מהות שני בניו, אלא שכדי שיעקב איש תם 

  יושב אהלים יהגה בתורה, צריך יעקב שעשיו יהיה לו לעזר ותומך.

ורצה לברך את עשו ברוב עושר ודגן ותירוש ובגבורה וזה עיקר לשונו: "

למלחמה ולממשלה, וזרע יעקב יהיו מיוחדים רק לעבודת ה' כשבט לוי 

אחרי כן, ובני עשו יספיקו להם טרפם ולחם חקם ויגינו בעדם מכל צר כמו 

שעשו ישראל אח"כ לשבט לוי, וזרע עשו יהיו הממוצע בין ישראל 

כ ישראל נגד שבט לוי, ועל כן רצה להכין להעמים, כמו שהיה באמת אח"

את עשו על ידי ברכתו שיהיה לו משמני הארץ ורוב דגן ותירוש ושיהיה 

מושל עמים ומצוה לאומים, ועת יופיע רצון ה' להנחיל תורה לעמו יהיו זרע 

יעקב כלם עובדי ה' שומרי משמרת הקודש, וזרע עשו יפרנסו אותם ויגינו 

כו'" עכ"ל, עיין שם דברים  ומרים את הפריעליהם כקליפה והעלים הש

נפלאים ביותר. ולזה נתכון המשך חכמה וכתב, שכעס יצחק שבירך את 

בדקדוק רב כתב זאת, שכיון שהוא איש תם יושב אהלים,  איש תםיעקב 

  אינו צריך ברכה זו, וברכה זו תפריע לו מלימוד התורה.

), ב, ל שבת( סכע מתוך שורה השכינה ואיןמה שכתב המשך חכמה " 10

", תנחומא ועיין), לג פסוק להלן( מאוד עד גדולה חרדה ויחרד ולכך

לכאורה כונתו שחרד מפני סילוק השכינה. אבל צריך ביאור, מה נתכון בזה, 

והרי כבר פירש יפה, דפני היינו כעס, ומדוע צריך לפרש פירוש חדש על 

  נתכון בזה.חרדה גדולה, ומה ההכרח לפרש כן, ולאיזה מדרש תנחומא 

ונראה בכונתו, דהנה במדרש תנחומא מבואר דחרדה זו היא על שהקדים 

לברכה את הקטן על הגדול, ובדעתו היתה לברך קודם את הגדול, ואחרי כן 

) סימן כגאת הקטן, שלא לשנות מסדרי הירושה. דז"ל המדרש תנחומא (

למה חרד, על שבירך לקטן קודם לגדול, שכך היה בדעתו לברך את "

ליעקב, כך היה  רי כןשניהם, וקרא לעשו לברכו תחילה שהיה גדול, ואח

מחשב, למה שקשה לפני הקדוש ברוך הוא לעקור שלשלת היחסים, לעקור 

:  ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי  ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי ִמְתַנֵחם ְל ְלָהְרֶג

ְבָּת ִעּמוֹ ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ְוקּום ְּבַרח ְל ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה:  ְוָיַׁש 

:  ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחי ִמְּמ ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלוֹ ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתי ִמָּׁשם  ָאִחי

י ִמְּפֵני ְּבנוֹת ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יוֹם ֶאָחד:  ַוֹּתאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחּיַ 

ֵקַח ַיֲעֹקב ִאָּׁשה ִמְּבנוֹת ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנוֹת ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּיים:   ֵחת ִאם 

  ה הפירוש "ועתה שמע בקולי"מ

 שמע בני ועתה להרגך לך מתנחם אחיך עשו הנה) מו מבכז, (

 ורב בנבואה לה שנאמר, 12הענין. כו' יעקב לוקח אם 'כו בקולי

את הבכורה ממקומו. והרי לא קרא אלא לעשו, מנין אתה אומר שהיה 

והבאתי עלי קללה  ,מבקש לברך את יעקב, ממה שהוא אומר יעקב לאמו

לה עוד ברכה שהוא עתיד לברכני בסוף אינו מברכני, לא  ולא ברכה, אמר

חרד יצחק, אלא שאמר מה עון בידי שנתקלקלה שלשלת היחסים על ידי 

  " ע"כ.לברך את הקטן ואחר כך הגדול

והנה עוד יש לדקדק, מהו הלשון המכופל כמה פעמים "ויחרד יצחק חרדה 

דה סתם היה גדולה עד מאוד". אבל לפי מה שפירש, מבואר היטב, דחר

ליצחק שהקדים לברך את הקטן, ועוד חרד מה עון בידי שנקלקלה שלשלת 

היחסים על ידי, ונוספה עליו חדרה גדולה מאוד, שנסתלקה ממנו שכינה, 

ולא היה יכול כלל לברך את עשיו מפני הכעס שהיה לו, לפיכך "חרד, 

 חדרה, גדולה מאוד".
יצחק שבירך את  תמצית דבריו: "פני" הוא לשון כעס. שחרד 11

חרד חרדה גדול "ולכן  .אדון לעשיו הגדול , ועשהויעקב הקטן

  שנסתקלה שכינה ממנו מחמת הכעס. ",מאוד

  

[יז] אין לפרש שכונתו להקשות, מדוע ביקשה רבקה מיצחק שיעקב ילך  12

למשפחתה לשאת אשה, שהרי זה פשוטו של מקרא, שלא רצתה לספר 

ליצחק שעשיו רוצה להרוג את יעקב, וכן פירשו מפרשי התורה בפשטות. 

", והרי די ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִליאבל תוכן דבריו, שהוקשה לו, מהו הלשון "

לומר "קום ברח כו'. ועוד קשה, מדוע חששה רבקה שעשיו יהרוג את יעקב, 

יו יעבוד את והרי כבר נאמר לה בנבואה כשהיתה מעוברת עם שניהם שעש

ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ) "כג-בראשית פרק כה, כביעקב, כדכתיב (

ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת ה':  ַוֹּיאֶמר ה' ָלּה ְׁשֵני גיים גֹוִים ְּבִבְטֵנ 

" ע"כ. ומבאר ֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעירּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמלְ 

המשך חכמה, דרבקה חששה שעשיו יהרוג את יעקב, כיון שנבואת ה' 

יכולה להתקיים בבני יעקב, והיינו שעשיו יהרוג את יעקב, ובני יעקב 

ישעבדו את עשיו ובניו, ואל תתמה על זה, שהרי גם הכתוב "לאם מלאם 

שיו, לפיכך כל זמן שלא ישא יעקב אשה ולא יאמץ" הכונה בני יעקב ובני ע

יוליד בנים, לא חששה שעשיו יהרגהו, אבל "עתה", עכשיו שהגיע זמנו 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 יכול אולם ,יעקב את עשו יהרוג ואיך), כג, כה( צעיר יעבד

 אם דוקא זה אך ,)שם( יאמץ מלאום לאום כמו ,בזרעו להתקיים

 כו', מתנחםאחיך  עשו הנה ,עכשיו לכן ,בנים ויוליד אשה ישא

 וקח ,אמך אחי לבן אל לך ברח לכן, ,פה אשה לישא תוכל ואיך

  .13ק"ודו, משם אשה

 

  [יח]

ְוִיֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל ּוְלַזְרֲע ִאָּת ְלִרְׁשְּת ֶאת ) כח, ד(

ִהים ְלַאְבָרָהם:ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ֲאֶׁש    ר ָנַתן ֱא

 מדוע בירכו עכשיו בברכת אברהם

 הגירות כי ,עתה 14ראה. אברהם ברכת את לך ויתן) דכח, (

 ,וזה .ברהםא ברכת אמר לכן, השטר פורע והוא ביעקב מתקיים

, טו( זרעך יהיה גר כי שאמר ,הבתרים בין בברית עמו כרת אשר

                                                 

לשאת אשה, יש לחשוש שעשיו יהרגהו, לכן אמרה ליעקב ללכת מארץ 

  ישראל לחרן כדי שיוכל לישא אשה.

ולפי זה מיושב היטב הלשון "ועתה שמע בקולי", דבאמת נרמז בתורה 

אמרה ליעקב הטעם שחוששת שעשיו יהרגהו, כיון שהגיע זמנו שרבקה 

לשאת אשה, ולזה אמרה לו "ועתה", עכשיו שהגיע זמנך לשאת אשה, איך 

תוכל לשאת אשה כאן, לכן שמע בקולי ותשא אשה במקום אחר, ולכן, קום 

ברח כו' ועכשיו מתיישב הכתוב מממש ככפתור ופרח. [והטעם שלא 

יעקב לשאת אשה מבני משפחתה, ורק יצחק  מפורש בכתוב שציותה על

ציוהו על זה, כיון שמצוה על האב להשיא אשה לבנו (קידושין כט, א), ואין 

ראוי שהאם תצוהו, אלא שילך לשאת אשה במצות אביו. מכל מקום, מרומז 

בתורה שאמרה לו כן. ולכן העתיק המשך חכמה בדיבור המתחיל רק את 

שעל זה סובב ביאורו. וקיצר מאוד כדרכו,  המילים "ועתה בני שמע בקולי",

  אבל המדקדק בדבריו יראה שלזה נתכון].

תמצית דבריו: רבקה לא חששה שעשיו יהרוג את יעקב לפני  13

, אבל באה שעשיו ישתעבד ליעקבנשכבר נת ,שיהיו ליעקב בנים

 ,יכולה הנבואה להתקיים בבני יעקב ,בנים לאחר שיהיו ליעקב

שמע "שיו שהגיע זמנך לשאת אשה, עכ ,"ועתה" אמרה לכן

  וקום ברח כו'. ,ושא אשה בחרן ",בקולי

  

[יח] תוכן דבריו ליישב: א. מדוע כשציוה יצחק את יעקב ללכת לחרן  14

בירכו ברכה זו, מה היא שייכת לציוי שילך לחרן, והרי כבר בירכו לעיל. ב. 

הברכה לעיל, שכאן בירכו שיתן לו את מדוע שינה יצחק אבינו בברכה זו מ

 זאת שאמרו וכמו). יח שם( הזאת הארץ את נתתי לזרעך), יג

(במדבר כ, יד  י"רש עיין, אדום מלך אל מלאכים בשלחם הטענה

  .15ופשוט, חוקת פרשת שם, טו) (רבה ומדרשד"ה אחיך), 

 

 ת תולדותהפטר

  [יט]

ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה ) ז-פרק א, ומלאכי ( 

ְכבוִֹדי ְוִאם ֲאדוִֹנים ָאִני ַאֵּיה מוָֹרִאי ָאַמר ה' ְצָבאוֹת ָלֶכם ַהֹּכֲהִנים 

:  ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם  ּבוֵֹזי ְׁשִמי ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמ

  ַמְרֶּתם ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא:ְמֹגָאל ַואֲ 

   ענין בזיון שלחן ה' לבזיון המזבחמה 

  ברכת אברהם, ולעיל כשברכו לא אמר לו שיתן לו את ברכת אברהם.

ומבאר המשך חכמה, דהנה בברית בין הבתרים תלה ה' את זכיית הארץ 

ַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר בגזירת גר יהיה זרעך, כדכתיב (טו, יג. יח) 

א ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה:  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַזְרֲע ּבְ  ֶאֶרץ 

ָּכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד 

לו " ע"כ. הנה זרעך שיהיו בארץ לא להם, הם הם אַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר  ְּפָרת

שלהם יתן את הארץ. ועל פי זה מיושב כל הדקדוקים, שלעיל בירך יצחק 

ברכה מעצמו את יעקב, אבל כאן שציוהו לצאת מארץ ישראל לשאת אשה, 

מסר לו את ברכת אברהם על הארץ, שראה יצחק שיעקב הוא זה שיגור 

בארץ לא לו, והוא מקיים את הגזרה, ולכן הוא זה שיזכה בברכת אברהם 

  ו, לכן בירכו שיתברך בברכת אברהם בארץ ישראל.ולא עשי

ַוִּיְׁשַלח ) "יד ,במדבר כומוכיח דבריו, מדברי רש"י, שפירש על הפסוק (

ֹמֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶל ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת 

מה ראה להזכיר כאן  -ך ישראל אחי", וז"ל: "ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו

אחוה, אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם, שנאמר לו (בראשית טו, יג) 

" עכ"ל. וכן הוא כי גר יהיה זרעך, ועל שנינו היה אותו החוב לפורעו

 בבמדבר רבה (סימן טו) באריכות.
"גר  הגזרה שלקיים מ שיעקב ,תמצית דבריו: כיון שראה יצחק 15

ממילא הוא זה שיזכה בברכת אברהם, שבברית בין  ,יהיה זרעך"

 , שיזכוהבתרים הבטיח ה' לזרע אברהם שיגור בארץ לא להם

  בארץ ישראל.

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 לחם כי 16הענין .כו' מגואל לחם מזבחי על מגישים) ז, א מלאכי(

 (סוכה נו, א) המשמרה לכל הנחלקין חלות עשרה שתים הפנים

 ריש דמייתי וכמו, מלעיגים היו זה על ,כפול להם שמגיע ויש

 והבזיכין .וכו' אחריו בדקו ,הלטאה כזנב הגיעני )ב, ג( פסחים

 המזבח על אותו ומקריבין(מנחות צט, ב),  הלחם המתירים הם

 הוי הבזיכין גם תו, הלחם מן מלעיגים הן אם והנה. (שם)

 הבזיכין זה כו' מגואל לחם מזבחי על מגישים אמר לכן ,מגואלים

 כן אם, הוא נבזה 'ה שלחן באמרכם ,ובמה ,מזבח גבי על שקרבין

 של המתיר שזה, מגואל הבזיכים גם הלא, נבזה הוא שהלחם

  .17ק"ודו, הלחם

                                                 
ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ) "ז-מלאכי פרק א, ודהנה במלאכי כתוב ([יט] תוכן דבריו,  16

י ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי ָאַמר ה' ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִד 

:  ַמִּגיִׁשים ַעל  ְצָבאֹות ָלֶכם ַהֹּכֲהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמ

" ע"כ. ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא

ה מזבח ה' ושולחן ה' הם שני דברים פרדים, מזבח הוא מזבח החיצון והנ

הקרבנות כולם, ושולחן הוא מה שעליו היו מניחים את לחם שעליו הקריבו 

  הפנים לפני ה' תמיד. 

א. מה הפירוש מגישים על מזבחי לחם  :והשתא יש לדקדק בדברי הנביא

למזבח. ב. הרי לחם  מה ענין שולחן ,מפני שאמרו שולחן ה' נבזה ,מגואל

הפנים היה על השולחן ולא על המזבח. ג. איזה בזיון היה להם בלחם הפנים 

  שאמרו לחם מגועל.

שלחם הפנים היה  ,מה שאמרו בסוכה (נו, א)ומבאר המשך חכמה על פי 

לפיכך היה מגיע רק מעט  ,הן היוצאת והן הנכנסת ה,מתחלק בין כל המשמר

 ,ובזה מובן מדוע היו כהנים .כהניםכי היה מתחלק בין הרבה  ,לכל כהן

כי לא העריכו חשיבות לחם  ,בלחם הפנים ושהיו מלעיגים על המעט שקבל

במעשה  )ג, ב(פסחים ולכן איתא ב ,אפילו המעט המעט ממנו ,הפנים

אחד אמר ש ,מעט מאודבשלושה כהנים שהגיע אליהם בחלוקת לחם הפנים 

כזנב לו כזית, ואחד אמר שהגיע גודל כפול, אחד אמר שהגיע לו  והגיע לש

, שכיון שזלזל בלחם הפנים בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסולוה. הלטא

הטעם שהכהן הזה ביזה את לחם ו לטאה, בודאי פסול יש בו.להשוותו לזנב 

  

  

  

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

מפני ששנים עשרה חלות של לחם הפנים  ,הפנים ואמר שקיבל כזנב הלטאה

  .היה מתחלק בין הרבה מאוד כהנים

 ,הבזיכין הם המתירים את לחם הפנים באכילה (מנחות צט, ב)והנה 

. והנה נתבאר שהם היו מלעיגים והבזיכין קרבין על המזבח, (מנחות שם)

ַמִּגיִׁשים ַעל " ו הכהניםולא על הבזיכין, לכן שאל ,על הלחם שקבלו מעט

הקרבין הרי לא בזינו את הבזיכין  ," ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו

ואינו בזיון  ,ינו עולה על המזבחרק את מה שנאכל לכהנים שא ,על המזבח

ועל זה משיב להם  ,לה' על המזבח ןטריגדול כל כך כבזיון בזיכין שהם נק

ללחם הפנים  ןתם בזיכיון שא ,פירוש ,"ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא"הנביא 

כיון שכל הקטרת הבזיכין היא  ,שעל השולחן, ממילא אתם בזין לבזיכין

אם כן ממילא אתם  ,אתם בזין על אכילת הלחם אםו ,להתיר לחם באכילה

אין לכם צורך בהקטרה זו להתיר את הלחם שהרי  ,להקטרת הבזיכין ןבזי

ריכים אם כן אתם בזין להקטרת הבזיכין שאינם צ ,אכילתובין שאתם בז

  קים הנ"ל.וובזה מיושב כל הדקד ,שהוא מתיר הלחם ,אותו

כיון שהיו  ,הכהנים היו בזין ללחם הפנים :דבריותמצית  17

וכיון שהקטרת הבזיכין מתרת את אכילת  ,מקבלים מעט ממנו

ם את אם כן אינם צריכי ,יםנהפ בזין ללחם יווה ,לחם הפנים

  ונמצא שבזין לבזיכין הנקרבים במזבח. ,הקטרת הבזיכין

 


