
קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

גדול יותר  צדיק  שחבירו האד�  שיחשוב
ממנו

הוא  עקרה  כי אשתו לנכח  לה ' יצחק  ויעתר 

אשתו  רבקה ותהר ה ' לו כ"א)ויעתר להבין (כ"ה , יש  .

עקרה כי כתיב דהו"ל הוא למה  זכר , בלשון הוא -

ישהיא לכתוב עוד נקבה. בלשון שהיא הקרי כמו  ,

דקיבל  דמשמע  ה', לו ויעתר  דכתיב  מה להבין

יצחק. בזכות התפילה הקב "ה

שכתבומפרש מה עפ"י חובות רבינו , בספר 

צדיק  שהוא  חבירו, על  יאמר אדם שכל  הלבבות,

ממנו, גדול  שרבקה יותר  שמה יצחק תלה ולכן 

הכתוב  שאמר  וזהו לכך , הגורם הוא עקרה, היא

אשתו  לנכח לה' יצחק  שהתפלל ויעתר  ר"ל , -

הוא , והטעם אשתו, בזכות עקרהלהשי"ת -כי

עקרה, שהיא  מה בלשון הוא ר "ל, כתוב ר"ל , -

ולכן  הגורם, שהוא  לרמז ה 'זכר, לו ר "ל,ויעתר -

בזכות בזכותו, לו תולין אחרים  בזכות  שהתולה 

תלה ,א עצמו  לכן אשתו, בזכות תלה שיצחק וכיון

בזכותו. שנאמר]הקב "ה מה א"י ד"ה ל"ו. [ד�

אסורי� מבית  עצמו מתיר  חבוש  אי� 
רבינו  מפרש  שני  הקב"ה באופן דקיבל  מה ,

חבוש שאין  הוא, הכלל  כי  יצחק, בזכות התפילה 

אסורים  מבית  עצמו הכתובב מתיר  שאמר וזהו כי ,

היא  יכולה עקרה אינה  עקרה, שהיא  כיון ר "ל, -

ולכן  בתפילתה , עצמה את ה 'לעזור  לו  -ויעתר 

יצחק. עקרה]בזכות כי ד"ה [ש�

כיו� מכרה
לי בכרתך  את כיום מכרה  יעקב ל"א)ויאמר .(כ "ה,

י"ג)ובמדרש אות ס"ג , פרשה חד (רבה לי זבין איתא,

דידך , מן בכורתו יומא לו שימכור שביקש ופירושו

אחד, יום  כיום],על  מלת בזה  לפרש  כונתו [ולכאו'

הבכורה  שישיג ליעקב  התועלת  היה  מה  להבין וצריך 

אחד. ליום 

בגמ'ומפרש המבואר  עפ"י כ"ט .)רבינו, (נדרים

בכדי  פקעה  לא  הגוף זה דקדושת הרי והאומר ,

לעולם, עולה נשאר  שלמים ולמחר  היום עולה

הגוף קדושת  הוא  כיון ובכורה  ולכן עבודה , לעבוד 

פקעה. לא תו אחד, יום  בכור אבינו יעקב שנעשה

מכרה] ד"ה מ"א. [ד�

אז עבו"ז  עבד  שעשו � כיו�  מכרה 
לי בכרתך  את כיום מכרה  יעקב ל"א)ויאמר .(כ "ה,

תיבת באומרו יעקב כונת היה  מה להבין .'כיום'יש

פירש"י. ועי'

דקיי"ל ומפרש עפי "מ  עבודהרבינו, שעבד דכהן 

קרבנות  להקריב  פסול הרמב"ם זרה  (פ"ט כדפסק

הי "ב) מקדש  ביאת זרה,מהל' עבודה עבד עשו והנה

יום  שכתובבאותו כמו  יונתן , כ"ט)בתרגום (פסוק

שרצה  ויעקב  נוכראה, פולחנא  פלח יומא  בההוא

על  בבכורות, העבודה היתה שאז משום הבכורה

לעשו אמר  לי'כן בכורתך  את כיום 'כיום'-'מכרה

עבודה  עבדת  שהרי מלהקריב , היום שנפסלת דייקא

לי. הבכורה  את תמכור  ולכן מכרה]זרה, ד"ה [מ"א:

הבכורה מכירת  פרשת  ביאור 
לי  בכרתך  את כיום מכרה יעקב  להבין ויאמר יש .

להבין, יש עוד כיום. מלת כונת לדבר מהו דנחשב 

עדשים, נזיד  בעבור  מאחיו  מחיר יעקב  שירצה  זר,

האכילה, בעבור הזאת בעת הבכורה ענין מה וגם

מחיר. באיזה עכשיו עד  הבכורה לקח לא ולמה

בשו"עומפרש דאיתא מה עפ "י סי 'רבינו, (או"ח 

לאבילות תע"ו ) זכר  פסח בליל ביצים לאכול  ,דמנהג 

י :.א. ברכות שאחז"ל וכמו 

ה:ב . ברכות  שאחז"ל כמו

סק"ג)ובפמ "ג  משבצ "ז יוסף,(שם היד בשם כי מביא

פסח, בערב  נפטר  אבינו ביצים אברהם אוכלים לכן 

לנו  היה דלפי"ז עיון, וצריך  עיי"ש. לאבלות , זכר 

בלילה. ולא ביום פסח  בערב  ביצים לאכול 

סופרים ומתרץ במסכת איתא  דהנה (פרקרבינו ,

פסח,כ"א) בערב  מתענין דהאבות דהבכורות וידוע

שעתידים  דרבנן מילי אפילו התורה  כל  קיימו 

ידעו  שהאבות דכיון לומר , יתכן  וא "כ להתחדש ,

ויד  ומגאולתה, מצרים  סופרים מגלות דברי כל  עו

ערב שיתחדשו, התענה בכור שהיה  אבינו יצחק לכן

ראשונה , סעודה  הלילה עד אכל  ולא  ואכל פסח ,

בליל  ביצים  אוכלים אנו ולכן עדשים, או ביצים

פסח.

בכור  היה  עשו גם  לרמות והנה  בפיו ציד והיה ,

את  מעשרין איך  ששאל  הוא , התורה שומר  כי

לאכול  לו ליתן מיעקב כשביקש ולכן התבן,

פסח, בערב  יתכן מהעדשים  שלא יעקב , לו אמר 

הבכורה , ימכור אם רק היום, לאכול יתן לבכור  אז

לו  אמר  כן על  מיד, לאכול  את לו כיום מכרה 

ר"ל ,בכרתך  נותן כיום - היה אחר  ביום כי דייקא,

כל  לאכול  לו ליתן שלא גורם היום  רק בחינם, לו

בכור. שהוא זמן 

עשו,ובזה שאמר  מה רבינו, אנכי מפרש  הנה 

בכרה לי  זה  ולמה למות למה הולך  צ"ע, דבאמת ,

להם  שנעשה  מחמת פסח  בערב הבכורים יתענו 

אדרבה  הלוא לזה , תענית ענין מה פסח, בליל  נס

בערב  הנס  נעשה לא הא  ועוד  הנס, על  יו"ט עושים

לומר  ויש בערב פסח , שינצלו התענו שבמצרים

בכורים, של רצה ממיתה  שלא  עשו אמר  ולכן

בכורהלהתענות, לי זה ולמה  למות, הולך  אנכי  הנה 

במצרים, מיתה סכנת לי יש בכור  שאני שכיון ר"ל , -

בכורה. לי זה  למה א"כ להתענות , מוכרח  אהיה  ולכן

ויאמר] ד"ה מ. [ד�

בעוה "ז לגר  שנחשב למי קרוב הקב"ה 

עמך  ואהיה הזאת בארץ  ג ')גור  להבין (כ"ו , ויש  .

לשון נקט הקודם גור למה בפסוק והלוא בארץ,

בלשון ה ' לו בארץ .שכן אמר

בספר ומפרש שכתב  מה עפ"י מחנהרבינו, דגל 

בהר )אפרים  הפסוק (בפרשת  לפרש אחד, חכם  בשם

י"ט) קי"ט, ממני (תהלים  תסתר  אל  בארץ אנכי גר

מכירין,מצותיך  לו שאין למקום שבא דמי והוא ,

עצמו, ולקרב לדבק מי עם לו אין ההוא, במקום גר

שאין  מפני מאורעותיו, וכל  שבלבו מה לו  ולספר 

חבר, לפני לו אחד כל מספר אחר  גר  כשמוצא אך 

ידועחבירו  והנה  בעוה "ז,. גר כמו  הוא דהקב "ה 

כבודו  שכינת להשרות  מי על לו  .שאין

המלך :וזהו דוד  בארץ שאמר אנכי ר "ל,גר  -

בעוה"ז, תושב  להיות רוצה תסתר איני  אל לכן 

מצותיך  מה ממני לחבירו שמספר  גר  כמו ר"ל , -

ליצחק: הקב"ה  שאמר וזהו  עכ "ד . בארץ שבלבו, גור

ואז הזאת  בארץ , גר שתהיה  ר "ל, עמך - -ואהיה 

בארץ . גר  אנכי  גם גור]כי ד"ה מ"ב. [ד�

תעבד אחי�  ואת 

עליה לו יש ה' לעבדי עבד 

הארץ  משמני הנה אליו ויאמר אביו יצחק ויען

תחיה חרבך ועל  מעל, השמים ומטל  מושבך יהיה

מעל  עלו ופרקת תריד  כאשר  והיה  תעבד אחיך  ואת

מ')צואריך  - ל"ט משמע (כ"ז, הענין דלפי להבין, יש .

וא"כ לעשו, יצחק שנתן הברכה  מכלל  היא שהכל 

זה הוא ברכה  תעבד איזה אחיך יש'ואת ועוד  .'

חז"ל  שדרשו מה  'ג להבין, תריד'על  כאשר  ,והיה 

עלו  ופרקת  אז התורה , על ישראל כשיעברו דהיינו

'כאשר  של הלשון מובן אינו דלפי "ז צואריך , מעל 

.תריד'

כמל� מל� עבד

שא ומפרש עפי "מ  מ "ז:)חז"ל רבינו, עבד (שבועות

כמלך , לך מלך  וישתחוו לשחוור רש "י והדבק (לשון

י"ח) ט"ו , לעשובראשית יצחק  שנתן הברכה וזהו  'ואת ,

תעבוד ', ה ',אחיך תורת את ישראל  בני דכשישמרו 

זאת יהיה להיות אז עשו , לבני ולברכה למעלה

ה', לעבדי ישראל עבדים  בני יהיו הזאת  דבמצב  ועוד

נוח  כן ועל  העולם, כל  על  ועליונה חשובה  במעלה 

אחיו. לעבדי מלעבוד  לאחיו, לעבוד  יותר 

תריד  כאשר והיה

תריד ',הפסוקוהמשיך כאשר  מלשון 'והיה היינו 

שיפרוק ירידה , ידי  על ירידה , עשו לבני שתהיה 

התורה, עול  את  לעוברי אחיו עבד  עשו שיהא נמצא

שאם  כמו  אצלו, לירידה  זאת והוא  יתברך , רצונו

ואז  עמו, ירידה  לעבדיו גם יש ירידה , למלך יש

מעלה  שום עוד זה  דאין צואריך , מעל  עלו ופרקת

אחיך. עבדי משמני]להיות הנה ד"ה [ל"ו:

צער.ג . מלשון  'תריד' תיבת  פירש אכן ורש"י  ברש "י , הזה הפירוש ומובא  תרגום, ועי' ס"ז פרשה רבה מדרש  עי '



קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

גדול יותר  צדיק  שחבירו האד�  שיחשוב
ממנו

הוא  עקרה  כי אשתו לנכח  לה ' יצחק  ויעתר 

אשתו  רבקה ותהר ה ' לו כ"א)ויעתר להבין (כ"ה , יש  .

עקרה כי כתיב דהו"ל הוא למה  זכר , בלשון הוא -

ישהיא לכתוב עוד נקבה. בלשון שהיא הקרי כמו  ,

דקיבל  דמשמע  ה', לו ויעתר  דכתיב  מה להבין

יצחק. בזכות התפילה הקב "ה

שכתבומפרש מה עפ"י חובות רבינו , בספר 

צדיק  שהוא  חבירו, על  יאמר אדם שכל  הלבבות,

ממנו, גדול  שרבקה יותר  שמה יצחק תלה ולכן 

הכתוב  שאמר  וזהו לכך , הגורם הוא עקרה, היא

אשתו  לנכח לה' יצחק  שהתפלל ויעתר  ר"ל , -

הוא , והטעם אשתו, בזכות עקרהלהשי"ת -כי

עקרה, שהיא  מה בלשון הוא ר "ל, כתוב ר"ל , -

ולכן  הגורם, שהוא  לרמז ה 'זכר, לו ר "ל,ויעתר -

בזכות בזכותו, לו תולין אחרים  בזכות  שהתולה 

תלה ,א עצמו  לכן אשתו, בזכות תלה שיצחק וכיון

בזכותו. שנאמר]הקב "ה מה א"י ד"ה ל"ו. [ד�

אסורי� מבית  עצמו מתיר  חבוש  אי� 
רבינו  מפרש  שני  הקב"ה באופן דקיבל  מה ,

חבוש שאין  הוא, הכלל  כי  יצחק, בזכות התפילה 

אסורים  מבית  עצמו הכתובב מתיר  שאמר וזהו כי ,

היא  יכולה עקרה אינה  עקרה, שהיא  כיון ר "ל, -

ולכן  בתפילתה , עצמה את ה 'לעזור  לו  -ויעתר 

יצחק. עקרה]בזכות כי ד"ה [ש�

כיו� מכרה
לי בכרתך  את כיום מכרה  יעקב ל"א)ויאמר .(כ "ה,

י"ג)ובמדרש אות ס"ג , פרשה חד (רבה לי זבין איתא,

דידך , מן בכורתו יומא לו שימכור שביקש ופירושו

אחד, יום  כיום],על  מלת בזה  לפרש  כונתו [ולכאו'

הבכורה  שישיג ליעקב  התועלת  היה  מה  להבין וצריך 

אחד. ליום 

בגמ'ומפרש המבואר  עפ"י כ"ט .)רבינו, (נדרים

בכדי  פקעה  לא  הגוף זה דקדושת הרי והאומר ,

לעולם, עולה נשאר  שלמים ולמחר  היום עולה

הגוף קדושת  הוא  כיון ובכורה  ולכן עבודה , לעבוד 

פקעה. לא תו אחד, יום  בכור אבינו יעקב שנעשה

מכרה] ד"ה מ"א. [ד�

אז עבו"ז  עבד  שעשו � כיו�  מכרה 
לי בכרתך  את כיום מכרה  יעקב ל"א)ויאמר .(כ "ה,

תיבת באומרו יעקב כונת היה  מה להבין .'כיום'יש

פירש"י. ועי'

דקיי"ל ומפרש עפי "מ  עבודהרבינו, שעבד דכהן 

קרבנות  להקריב  פסול הרמב"ם זרה  (פ"ט כדפסק

הי "ב) מקדש  ביאת זרה,מהל' עבודה עבד עשו והנה

יום  שכתובבאותו כמו  יונתן , כ"ט)בתרגום (פסוק

שרצה  ויעקב  נוכראה, פולחנא  פלח יומא  בההוא

על  בבכורות, העבודה היתה שאז משום הבכורה

לעשו אמר  לי'כן בכורתך  את כיום 'כיום'-'מכרה

עבודה  עבדת  שהרי מלהקריב , היום שנפסלת דייקא

לי. הבכורה  את תמכור  ולכן מכרה]זרה, ד"ה [מ"א:

הבכורה מכירת  פרשת  ביאור 
לי  בכרתך  את כיום מכרה יעקב  להבין ויאמר יש .

להבין, יש עוד כיום. מלת כונת לדבר מהו דנחשב 

עדשים, נזיד  בעבור  מאחיו  מחיר יעקב  שירצה  זר,

האכילה, בעבור הזאת בעת הבכורה ענין מה וגם

מחיר. באיזה עכשיו עד  הבכורה לקח לא ולמה

בשו"עומפרש דאיתא מה עפ "י סי 'רבינו, (או"ח 

לאבילות תע"ו ) זכר  פסח בליל ביצים לאכול  ,דמנהג 

י :.א. ברכות שאחז"ל וכמו 

ה:ב . ברכות  שאחז"ל כמו

סק"ג)ובפמ "ג  משבצ "ז יוסף,(שם היד בשם כי מביא

פסח, בערב  נפטר  אבינו ביצים אברהם אוכלים לכן 

לנו  היה דלפי"ז עיון, וצריך  עיי"ש. לאבלות , זכר 

בלילה. ולא ביום פסח  בערב  ביצים לאכול 

סופרים ומתרץ במסכת איתא  דהנה (פרקרבינו ,

פסח,כ"א) בערב  מתענין דהאבות דהבכורות וידוע

שעתידים  דרבנן מילי אפילו התורה  כל  קיימו 

ידעו  שהאבות דכיון לומר , יתכן  וא "כ להתחדש ,

ויד  ומגאולתה, מצרים  סופרים מגלות דברי כל  עו

ערב שיתחדשו, התענה בכור שהיה  אבינו יצחק לכן

ראשונה , סעודה  הלילה עד אכל  ולא  ואכל פסח ,

בליל  ביצים  אוכלים אנו ולכן עדשים, או ביצים

פסח.

בכור  היה  עשו גם  לרמות והנה  בפיו ציד והיה ,

את  מעשרין איך  ששאל  הוא , התורה שומר  כי

לאכול  לו ליתן מיעקב כשביקש ולכן התבן,

פסח, בערב  יתכן מהעדשים  שלא יעקב , לו אמר 

הבכורה , ימכור אם רק היום, לאכול יתן לבכור  אז

לו  אמר  כן על  מיד, לאכול  את לו כיום מכרה 

ר"ל ,בכרתך  נותן כיום - היה אחר  ביום כי דייקא,

כל  לאכול  לו ליתן שלא גורם היום  רק בחינם, לו

בכור. שהוא זמן 

עשו,ובזה שאמר  מה רבינו, אנכי מפרש  הנה 

בכרה לי  זה  ולמה למות למה הולך  צ"ע, דבאמת ,

להם  שנעשה  מחמת פסח  בערב הבכורים יתענו 

אדרבה  הלוא לזה , תענית ענין מה פסח, בליל  נס

בערב  הנס  נעשה לא הא  ועוד  הנס, על  יו"ט עושים

לומר  ויש בערב פסח , שינצלו התענו שבמצרים

בכורים, של רצה ממיתה  שלא  עשו אמר  ולכן

בכורהלהתענות, לי זה ולמה  למות, הולך  אנכי  הנה 

במצרים, מיתה סכנת לי יש בכור  שאני שכיון ר"ל , -

בכורה. לי זה  למה א"כ להתענות , מוכרח  אהיה  ולכן

ויאמר] ד"ה מ. [ד�

בעוה "ז לגר  שנחשב למי קרוב הקב"ה 

עמך  ואהיה הזאת בארץ  ג ')גור  להבין (כ"ו , ויש  .

לשון נקט הקודם גור למה בפסוק והלוא בארץ,

בלשון ה ' לו בארץ .שכן אמר

בספר ומפרש שכתב  מה עפ"י מחנהרבינו, דגל 

בהר )אפרים  הפסוק (בפרשת  לפרש אחד, חכם  בשם

י"ט) קי"ט, ממני (תהלים  תסתר  אל  בארץ אנכי גר

מכירין,מצותיך  לו שאין למקום שבא דמי והוא ,

עצמו, ולקרב לדבק מי עם לו אין ההוא, במקום גר

שאין  מפני מאורעותיו, וכל  שבלבו מה לו  ולספר 

חבר, לפני לו אחד כל מספר אחר  גר  כשמוצא אך 

ידועחבירו  והנה  בעוה "ז,. גר כמו  הוא דהקב "ה 

כבודו  שכינת להשרות  מי על לו  .שאין

המלך :וזהו דוד  בארץ שאמר אנכי ר "ל,גר  -

בעוה"ז, תושב  להיות רוצה תסתר איני  אל לכן 

מצותיך  מה ממני לחבירו שמספר  גר  כמו ר"ל , -

ליצחק: הקב"ה  שאמר וזהו  עכ "ד . בארץ שבלבו, גור

ואז הזאת  בארץ , גר שתהיה  ר "ל, עמך - -ואהיה 

בארץ . גר  אנכי  גם גור]כי ד"ה מ"ב. [ד�

תעבד אחי�  ואת 

עליה לו יש ה' לעבדי עבד 

הארץ  משמני הנה אליו ויאמר אביו יצחק ויען

תחיה חרבך ועל  מעל, השמים ומטל  מושבך יהיה

מעל  עלו ופרקת תריד  כאשר  והיה  תעבד אחיך  ואת

מ')צואריך  - ל"ט משמע (כ"ז, הענין דלפי להבין, יש .

וא"כ לעשו, יצחק שנתן הברכה  מכלל  היא שהכל 

זה הוא ברכה  תעבד איזה אחיך יש'ואת ועוד  .'

חז"ל  שדרשו מה  'ג להבין, תריד'על  כאשר  ,והיה 

עלו  ופרקת  אז התורה , על ישראל כשיעברו דהיינו

'כאשר  של הלשון מובן אינו דלפי "ז צואריך , מעל 

.תריד'

כמל� מל� עבד

שא ומפרש עפי "מ  מ "ז:)חז"ל רבינו, עבד (שבועות

כמלך , לך מלך  וישתחוו לשחוור רש "י והדבק (לשון

י"ח) ט"ו , לעשובראשית יצחק  שנתן הברכה וזהו  'ואת ,

תעבוד ', ה ',אחיך תורת את ישראל  בני דכשישמרו 

זאת יהיה להיות אז עשו , לבני ולברכה למעלה

ה', לעבדי ישראל עבדים  בני יהיו הזאת  דבמצב  ועוד

נוח  כן ועל  העולם, כל  על  ועליונה חשובה  במעלה 

אחיו. לעבדי מלעבוד  לאחיו, לעבוד  יותר 

תריד  כאשר והיה

תריד ',הפסוקוהמשיך כאשר  מלשון 'והיה היינו 

שיפרוק ירידה , ידי  על ירידה , עשו לבני שתהיה 

התורה, עול  את  לעוברי אחיו עבד  עשו שיהא נמצא

שאם  כמו  אצלו, לירידה  זאת והוא  יתברך , רצונו

ואז  עמו, ירידה  לעבדיו גם יש ירידה , למלך יש

מעלה  שום עוד זה  דאין צואריך , מעל  עלו ופרקת

אחיך. עבדי משמני]להיות הנה ד"ה [ל"ו:

צער.ג . מלשון  'תריד' תיבת  פירש אכן ורש"י  ברש "י , הזה הפירוש ומובא  תרגום, ועי' ס"ז פרשה רבה מדרש  עי '


