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 [ו]

ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים ) טז-לב, טו(

ִׁשים ָּפרוֹת ַאְרָּבִעים ּוָפִרים  ֶעְׂשִרים: ְּגַמִּלים ֵמיִניקוֹת ּוְבֵניֶהם ְׁש

  ֲעָׂשָרה ֲאֹתֹנת ֶעְׂשִרים ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה:

  כבשים ושווריםמדוע לא נתן יעקב לעשיו 

 ,העדר להגדיל ,צאן רועי במלאכת 1ידוע. מאתים רחלים) טולב, (

 אשר ,אלה כל לו שלח ולכן. הצמר ורכי טובים הולדות ולהיות

 שהמה ב, צא מנחות וכמפורש, רחלים כמו, ולדות להוליד םראוי

, ולדתמ אינה שנתה בת דכבשה .ואילים ,שנים ישת בנות

, יא דף תמורה תוס' ויעוין. (יט, ב) דבכורות ג פרק ריש כדאמרו

                                                 
[ו] תוכן דבריו, ליישב, מדוע לא שלח יעקב ממין הכבשים אלא רחלים,  1

[היא הנקבה של הכבשים כשהיא בת שנתיים, (מנחות צא, ב)], ואילים [הוא 

 הזכר של הכבשים כשהוא בן שנתיים, (פרה א, ג)], ולא שלח כבש שהוא

בן שנתו (פרה א, ג), ולא כבשה שהיא בת שנתה (פרה ,שם). וכן קשה, 

מדוע שלח דוקא פר ופרה שהם בני שנתיים (פרה א, ב), ולא שלח שור 

דהוא בתוך שנתו (בבא קמא סה, ב), לא זכר ולא נקבה. ומבאר המשך 

חכמה על פי מה שאמרו בבכורות (יט, ב) דכבש וכבשה בני שנה אינם 

, וכן השוחט ד"ה א, יא דף תמורהיאו להלכה דבר זה התוס' במולידים, והב

פר ופרה בני שנה אינם מולידים. ועל פי זה יבואר ענין זה, דכיון שעיקר 

, לא הצמר ורכי טובים הולדות ולהיות העדר, להגדיל צאן, רועימלאכת 

שלח מה שאינו מוליד, לכן לא שלח לו כבש וכבשה בני שנה, ולא פר ופרה 

שנה, שאי אפשר לגדל מהם עדר, ואין דרך הרועים אלא לטפל בהן עד בני 

שיגדלו ויוכלו לעשות פרי, ואין דרך כבוד לשלוח מתנה דבר שאינו עושה 

 ואוכל. זה עיקר תוכן דבריו.
על פי דרכו, מיישב מה שיש לדקדק בדברי יעקב אבינו שאמר ללבן  2

א ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ) "לח ,בראשית לא( ָאֹנִכי ִעָּמ ְרֵחֶלי ְוִעֶּזי 

א ָאָכְלִּתי ", מדוע דוקא אמר דאילים לא אכל, וכי כבשים כן אכל, ֹצאְנ 

אלא זה שלא אכל כבשים אין זה רבותא, דאין דרך שום רועה לאכול כבשים 

משך שעוד לא הולידו, אלא אילים שכבר הולידו. [ויש לדקדק על דברי ה

ואילי " איל בן יומו קרוי איל, דכתיב) "ב ,סהחכמה דבבא קמא גרסינן (

אלא  ,, אילים הוא דלא אכל, כבשים אכל(בראשית לא, לח) צאנך לא אכלתי

" ע"כ, והשתא, לפי דברי המשך חכמה, מה לאו ש"מ: איל בן יומו קרוי איל

אילי צאן  פריך, הא שפיר יש לומר שלרבותא אמר יעקב אילי צאנך, דאפילו

 דבפחות, שנים שלוש בנות שהן, ופרות פרים וכן. השוחט ה"ד א

, לא בראשית( אמר 2לזה. (עבודה זרה כד, ב) מולידים אינם מכאן

 כל מדרך אין ודאי שנה בני כבשים כי, אכלתי לא צאנך ואילי) לח

 בהמשך אשר, האומנות ועיקר, הוליד לא שעדיין, לאכול רועה

, לבן צמר ובעלי הבשר טובי נאה בגודל מהם הנולדים יהיו הזמן

מנחות מג, א רש"י ד"ה מן. ובעוד הרבה ( תואומנ מרע לא ואומן

 אמר לזה, הרועה יאכל זה, הולידו שכבר, אילים אבל ,)מקומות

  .ופשוט, אכל לא אותם שגם יעקב

  [ז]

 בן כשהוא פרי שעושה, פרי לשון ופרה פר נקראים שלזה ,3ויתכן

לא אכל, שדרכם של הרועים לאכול. ונראה, דאם איל בן יומו אינו נקרא 

איל, לא היה ליעקב לומר לשון שמשמעו שכבש בן יומו כן אכל, אלא היה 

לפרט שלא אכל כבשים ואילים, אבל כיון שאיל בן יומו נקרא איל, כולל 

שנתיים,  בדבריו הכל, אלא שנקט איל כיון שעיקר הרבותא היא באיל בן

  וסתם איל הוא בן שנתיים, זה כונת המשך חכמה]

[ז] המשך חכמה קיצר בכונתו, ונראה, דעל פי דרכו לעיל בא ליישב  3

מדרש תנחומא ולהאיר עינינו בכמה וכמה ענינים נפלאים. דהנה, אמרו ב

בשעה  ,רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר) וז"ל: "(פרשת חקת סימן ח

שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת  ,שעלה משה למרום

רבי אלעזר בני אומר עגלה בת שנתה ופרה  ,הלכה בשם אומרה ,פרה אדומה

ואתה  ,רבש"ע העליונים ותחתונים שלך הן ,אמר משה לפניו .בת שתים

 ,אומר הלכה בשמו של בשר ודם, א"ל צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי

רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה  ,ה תחלהועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומ

א"ל חייך  ,ופרה בת שתים, אמר לפניו רבון העולמים יהי רצון שיהא מחלצי

  " ע"כ.שהוא מחלציך

ויש לדקדק בזה טובא, הא אין הלכה כרבי אליעזר, דרבי אליעזר שמותי 

שמותי (שם) וז"ל "שבת ברש"י הוא (שבת קל, ב. ובעוד מקומות), ופירש 

רכוהו, כדאמרינן בהזהב (בבא מציעא נט, ב), ובתלמוד ירושלמי ב -הוא 

" עכ"ל. ולפי זה קשה, מדוע מתלמידי שמאי היה -מפרש: שמותי הוא 

ביקש משה רבינו שיצא רבי אליעזר מחלציו שאין הלכה כמותו. ועוד קשה, 

מדוע בשמים אמר הקדוש ברוך הוא את דברי רבי אליעזר שאין הלכה 

ם מביאים בשם האר"י ז"ל, שלעתיד לבוא הלכה כבית כמותו. והמקובלי

שמאי וכרבי אליעזר שהוא מתלמידי בית שמאי, וגם זה צריך ביאור, וכי 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

 בת עגלה) א, א פרה( אמר אליעזר ורבי. ק"ודו, שנים שלוש

 בת פרה ועכשיו, הטבעיים נשתנו ולכן. םשתי בת ופרה ,שנתה

(ד"ה פרה)  ב, כד דף זרה עבודה 'בתוס שכתבו כמו ,יולדת יםשת

 שלעתיד המקובלים דברי להבין דרך יש ובזה. מקומות ובכמה

 ולכן. והבן, להאריך מקומו כאן ואין, אליעזר כרבי הלכה היהי

  .4(תנחומא במדבר חוקת ח) מחלציו זה שיצא ,משה ביקש

 

  

  

  

                                                 

תורה חדשה תהיה חלילה, הא פסק חכמים הוא לנצח נצחים, ואיך יהיה 

הלכה כבית שמאי וכרבי אליעזר לעתיד לבוא, והאריכו המקובלים 

ן כאן מקומו, אבל המשך חכמה דרך חדשה והמפרשים בביאור ענין זה, ואי

  יש לו בזה.

דהנה לפי המבואר לעיל, רק פרה יולדת ולא עגלה, ופרה הוא מלשון עושה 

פרי. ולפי זה, לחכמים אין פרה יולדת עד ג' שנים כמבואר בעבודה זרה 

פרה וחמור ד"ה פרה) וז"ל " ב ,כד(עבודה זרה (כד, ב). והנה כתבו התוס' ב

 ,ויש לתמוה .דקודם שלש ודאי לא ילדה רוש,פי –ודאי לכהן בת שלש שנים 

וי"ל דודאי עתה נשתנה  ,דהא מעשה בכל יום דפרה בת שתי שנים יולדת

כמו בעינוניתא דורדא דאמרי' פרק  ,העת מכמו שהיה בדורות הראשונים

אלמא  ,אלו טרפות (חולין דף מז. ושם) כל חיויא ברייתא הכי אית להו

" עכ"ל ,הנה מבואר שנשתנו ועתה היא בכל הבהמות שלנו ,גוייתא לית להו

הטבעיים ופרה יולדת בת שנתיים. לפי זה יש לומר, שכיון שראוי לפסוק 

לעתיד כבית שמאי וכרבי אליעזר מהטעמים הכמוסים בקבלה, לכן ישתנו 

הטבעיים כשיטתם, ולפי הטבע העתידי באמת גם בית הלל וחכמים מודים 

רבי אליעזר כי השתנו הטבעיים, ולא תשתנה ההלכה שהלכה כבית שמאי וכ

חלילה. וכיון שלעתיד לבוא הלכה כרבי אליעזר שפרה בת שנתיים נקראת 

פרה, לכן נשתנו הטבעיים, ולכן כבר היום פרה יולדת לפני שלוש שנים. זה 

 הנראה בעומק כונתו.  ועוד צריך ביאור בזה.
טנות שעוד אינם תמצית דבריו: יעקב לא נתן לעשיו בהמות ק 4

ולכן לא נתן  ,דאין אוכלים מהם עד שיגדלו ויעשו פרי ,מולידות

ולכן אמר  .כבשים ועגלים ושוורים שהם קטנים ואינם מולידים

וכל שכן  ,לא אכל - שאפילו אילי צאן שדרך לאכול ,יעקב ללבן

שלכן  ,ויתכן .אבל פרה הוא מלשון פרה ורבה שמולידה .כבשים

היא כי לעתיד הלכה כר"א שפרה  ,שנתיים היום פרה יולדת בת

  בת שנתיים.

 [ח]

  ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה:) לב, כא(

  מהו לשון "על פניו והוא"

 לכל צריך שהיה ,בכעס הוא אף אגדה 5ומדרש. פניו על) כבלב, (

 בעקא הוא אף הגירסא רק, לפנינו במדרש אינו. י"רש ,זה

, במחנהכו'  לן והוא על דדריש יראה והמעיין. (בראשית רבה, ח)

 עמו דרך על ,הוא ברוך הקדוש על והמכוון. בעקא הוא אף דריש

(איכה רבה פתיחתא לד.  דרשו וכזה). טו, צא תהלים( בצרה אנכי

 אסור והואד) א, מ ירמיה( קרא עלפסיקתא דרב כהנא פיסקא יג) 

 .6והבן, באזיקים

  

[ח] תוכן דבריו דהנה דברי הפסוק צריכים ביאור, מהו לשון "על פניו",  5

היה לכתוב "מלפניו". לפיכך פירש רש"י בדרך פשט, דהוא כמו לפניו, וכך 

(בראשית רבה, ח)  ומדרש אגדהסגנון לשון הכתוב. ובדרך דרש כתב וז"ל "

" עכ"ל. פירוש, התורה אף הוא שרוי בכעס, שהיה צריך לכל זה .על פניו"

רומזת בלשון "על פניו", שהיה יעקב אבינו שרוי בכעס, שפנים הוא לשון 

כעס. וזה פירוש הכתוב, דהמנחה עברה על כעסו של יעקב, שהוצרך לכל 

  זה.

נתכון המדרש. דהנה  אבל המשך חכמה מוכיח מלשון המדרש, דלא רק לזה

ותעבור המנחה על פניו וגו', אף הוא ): "עו סימן ח(בראשית רבה ז"ל ה

" ע"כ. הנה לשון "הוא" במדרש אין לו ביאור, דאם היה המדרש בא בעקא

לפרש רק את המילים "על פניו", היה לכתוב "על פניו וגו' בעקא". פירוש, 

הוא". לפיכך המעיין בצער. שהיה יעקב אבינו בצער. ומהו לשון "אף 

ומדקדק בלשון המדרש יראה, שלא בא המדרש לפרש רק את המילים "על 

פניו", אלא בא לפרש גם את סוף הכתוב, מדוע כתוב "והוא" לן בלילה 

ההוא, הרי מספיק לכתוב "וילן בלילה", ומהו לשון "הוא". ומפרש 

עקב. המדרש, דבא הכתוב לומר, שגם הקב"ה היה בצער בגלל צערו של י

וכך פירוש הכתוב, דהמנחה עברה על כעסו של יעקב, והוא, כלומר גם על 

כעסו של הקב"ה. וכך דרשו חז"ל (איכה רבה פתיחות לד) על הפסוק 

ם ִויהּוָדה ַהֻּמְגִלים ) "א ,מ(ירמיהו ב ְוהּוא ָאסּור ָּבאִזִּקים ְּבתֹו ָּכל ָּגלּות ְירּוָׁשַלִ

" קים, א"ר אחא כביכול הוא והוא אסור בזיקיםוהוא אסור בזי" וז"ל "ָּבֶבָלה

ע"כ. הנה דורש המילה "ו" "הוא", שהוא שתי מילים, ירמיהו וה', כביכול, 

אסוירם באזיקים. כך גם כאן, יעקב והקב"ה כביכול בכעס. זה תוכן דבריו, 

וקיצר כדרכו. והמעיין יראה שלזה נתכון. [לכן כשסיים כתב "והבן", כי אין 

  ת, אלא למעיין ומעמיק היטב בדבריו].כונתו מבואר

שגם  ,, בא לרמז על הקב"ה"והוא"תמצית דבריו: המילה  6
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 [ט]

ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי ) כד-כגלב, (

ַוִּיָּקֵחם  ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק: ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו

  ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לוֹ:

  מדוע כתוב שוב "ויעבר" את אשר לו

 אבל ,העביר לו דאשר ,7שופיררש"י.  .לו אשר את ויעבר) כדלב, (

, העבירם ולא, זכי לא בזה ,לבן מאביה רחל גנבה אשר התרפים

                                                 

הוא מלשון כעס  "ופניו" .הקב"ה היה בצער על צערו של יעקב

  וצער.

  

[ט] תוכן דבריו, הנה פשט הפסוק צריך ביאור, דכיון דכתיב "ויקחם  7

ו שמוסיף הכתוב ואומר "ויעבר את אשר לו", כבר ויעבירם את הנחל", מה

את כתב שהעבירם את הנחל. ומפרש רש"י [ומקורו במדרש שכל טוב] "

" עכ"ל. ולפי זה, תחילת הכתוב, הוא, הבהמות והמטלטלין -אשר לו 

שהעביר את נשיו והילדים, ולאחר מכן כתוב שהעביר את הבהמות 

  והמטלטלין. זה פשט הכתוב. 

ך ביאור, מדוע כתוב עוד פעם "ויעבר", היה לכתוב 'ויקחם אבל עוד צרי

ויעבירם את הנחל, ואת אשר לו', ומדוע כתוב "ויעבר". ומתרץ המשך 

דוקא את אשר לו, שזכה בהם ושלו הם,  דהעבירחכמה, דרמז רמזה תורה, 

ולא את העבודה זרה של לבן, שלא זכה בהם [כי לא רצה לזכות בהם], 

, אלא השליכן לתוך הנחל לקיים מצוה לאבד עבודה אותם לא העביר בנחל

המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת ) "ב ,עבודה זרה מבזרה, כדתנן (

". [ואין לומר דקשה לו מהו לשון יוליכם לים המלח -לבנה, צורת דרקון 

אשר לו, דזהו לשון הרגיל בכתוב. וגם המדקדק היטב בלשונו יראה שזה 

וב פעמיים לשון העביר. וגם בדיבור הבא מבאר מהו כונתו, ולכן דקדק לכת

לשון "אשר לו" עיין שם]. ומביא המשך חכמה ראיה לזה, שמצאנו במדרש 

רבה (וישלח פא, ג) שטמן יעקב את העבודה זרה שהיה להם תחת האלה, 

  [דאפשר גם לאבדנה בשחיקה, יורה דעה קמו, יד].

שדוקא את אשר לו  ,ללמד ,תמצית דבריו: כתוב עוד פעם ויעבר 8

  .אלא השליכן לנחל לאבדן ,ולא את העבודה זרה של לבן ,העביר

  

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן ) "א ,טז(ערכין [י] תוכן דבריו, דגרסינן ב 9

ועל צרות העין, דכתיב: כו'  ועל צרות העיןכו'  על שבעה דברים נגעים באין

  " ע"כ.[וגו'], ותנא דבי ר' ישמעאל: מי שמיוחד ביתו לוובא אשר לו הבית 

 יוליכן (עבודה זרה מב, ב) אמרוש וכמו, הנחל תוך השליכם רק

 ויטמון פסוק על פא, ג) וישלח ( רבה מדרש ויעוין .המלח לים

  8)ד, לה בראשית( 'כו האלה תחת אותם

 

 ]י[

  ַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לוֹ:) כד, לב(

  עוד טעם מדוע כתוב ויעבר

, יד ויקרא( כתוב מצורע בפרשת 9הנה. לו אשר את ויעבר) לב, כד(

שצרה עינו באחרים ואינו מהנה שכיניו  -צרות העין " (שם) רש"יופירש 

" עכ"ל. ועל פי זה יש לדקדק, דאם לשון "אשר לו" מכליו ע"י שאלה

משמעו צרות עין, שאינו משאיל כליו לאחרים, איך יעקב אבינו לא השאיל 

  כליו לאחרים. 

מבאר על פי מה שכתב הרמב"ם (שאר אבות הטומאה ו, א), דיעקב אבינו ו

מדברי  רהזבודה טומאת ע"רמב"ם חידש טומאת עבודה זרה, דז"ל ה

הסירו את אלהי הנכר אשר (בראשית לה, ב), סופרים ויש לה רמז בתורה 

" ע"כ, לפיכך לא היה יכול להשאיל בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם

שלא יטמאו אותם בעבודה זרה. ואף על פי שכל הכלים טבילה כליו לגויים 

(תורת מטהרן, מכל מקום כלי חרס אין טבילה מטהרתן, אלא שבירתן 

לכן לא היה יכול  כהנים, שמיני, סוף פרשה ז, יג. רמב"ם מקוואות א, ג)

לשהאיל כלי חרס אלא כלים אחרים שיש להם טבילה, לפיכך כתיב "אשר 

  ן להם טבילה והם רק שלו, שאינו יכול להשאילן.לו", על הכלים שאי

[אבל עוד צריך ביאור, הרי כל כליו כן היה משאיל, וגם אותם העביר, ומדוע 

כתוב שהעביר רק את אשר לו. ונראה דכוונת המשך חכמה לפרש כאן בדרך 

אחרת מדוע כתוב עוד פעם "ויעבר", דהפסוק בא ללמד שני דברים: א. 

רכושו אשר לו, וזה כולל הכל. וכתוב מיותר שהעביר את בהמותיו ו

"ויעבר", ללמד שמלבד כל רכושו, היו לו דברים שהם רק שלו ולא השאילם 

לאחרים, והעביר גם אותם, ועל כורחך הם כלי חרס שאין להם טבילה 

במקוה. ואין להקשות הא כל רכושו היה משאיל, ולמה כתוב על כל רכושו 

כין (שם) דצרות עין היא דוקא אם אינו אשר לו, דבאמת רש"י מפרש בער

משאיל כליו, והיינו כלי תשמישו, אבל אין מצוה להשאיל בהמותיו ודברים 

  חשובים שלו, לפיכך כתיב אשר לו על כלל רכושו].

ועל פי זה יתבאר מה שאמרו חז"ל שיעקב הלך להביא פכין קטנים ונשאר 

אמר רבי  -יעקב לבדו ויותר לבדו, ואז בא המלאך (חולין צא, א), וז"ל "

אלעזר: שנשתייר על פכין קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם 

" ע"כ. והוא פלא, לפי שאין פושטין ידיהן בגזל -יותר מגופם וכל כך למה 

מנלן לחז"ל שהעביר פכין קטנים. ולפי המבואר הוא מרומז בפסוק, דכתיב 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 כלים משאיל שאינו(ערכין טז, א)  ודרשו, הבית לו אשר) לה

 שהוא שאף, לאחרים משאילם היה הכלים שכל .כאן כן. לאחרים

 והחליפו) ב, לה בראשית( שאמר כמו, זרה עבודה טומאת חידש

 הטומאה אבות מהלכות ו פרק ם"רמב[ והטהרו שמלותיכם

 יכול היה לא חרס כלי אבל ,ולטובלן להשאילן היה יכול, ]א הלכה

(תורת כהנים,  שבירה אלא, במקוה טהרה להם שאין, להשאילן

 מיוחדים היו לכן ,)רמב"ם מקוואות א, ג, יג. שמיני, סוף פרשה ז

 חולין( אמרו ולכן ,זרה עבודה בו שיש בבית יכנסו שלא, לבדו לו

  .10ק"ודו, חרס כלי וזה ,קטנים פכים על שנשתייר) א, צא

 

 [יא]

ַוִּיְׁשַאל ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ) ל ,לב(

  ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר ֹאתוֹ ָׁשם:

                                                 

א משאילן לאחרים, ועל מיותר "ויעביר", ללמד שהעביר דברים אשר לו ול

כורחך היינו פכין קטנים, דבהמותיו ורכושו כבר כתיב בקרא, ומדוע כתיב 

"ויעבר" מיותר, אלא ללמד על כלי תשמישו, שאינו יכול להשאיל לאחרים, 

 ועל כורחך היינו פכין קטנים, ומכאן למדו חז"ל דבר זה.
ללמד שהעביר דברים שהם רק  ,תמצית דבריו: כתוב ויעבר 10

ולא  ,והם כלי חרס שאין להם טהרה במקוה ,ולא השאילן ,שלו

  דה זרה.ושלא יטמאו אותן בעב ,היה יכול להשאילן

  

[יא] תוכן דבריו, הנה כל דברי הפסוק הם משוללים הבנה: א. מדוע ביקש  11

רצה לומר לו את שמו, והרי יעקב לדעת שם המלאך. ב. מדוע המלאך לא 

  יעקב אמר לו את שמו. ג. מה ענין הברכה  כאן. 

ומבאר המשך חכמה, דכיון שהמלאך בירכו ליעקב (פסוק כט), גם יעקב 

 השםאת  לידע צריךרצה לברך את המלאך, לכן שאל מה שמו, כי המברך 

, ועל זה אמר לו המלאך, שאינך הברכה חולת מי על שידעכדי  של המתברך,

צריך לדעת את שמי כי אני מתברך ממילא כיון שברכתיך, שכבר נתברך 

", אם כן ֹאְרֶרי ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ָּברּו) "כט ,בראשית כזיעקב על ידי יצחק (

כל המברכו מתברך, ולאו דוקא אם מברכו אחד מבני ישראל, שאפילו אם 

ירושלמי גוי מברכו הוא מתברך, וכל שכן מלאך, כמו שאמרו חז"ל ב

כבר  ה,אמר לי ,גוי אחד פגע את רבי ישמעאל ובירכו(ברכות ח, ח) וז"ל "

אמרו לו  ,כבר מילתך אמירה ה,אמר לי ,פגע אחרינא וקיללו .מילתך אמירה

כתיב [בראשית  ,תלמידיו רבי כמה דאמרת להדין אמרת להדין. אמר לון כן

. [פירוש: גוי אחד פגש את רבי ישמעאל כז כט] אורריך ארור ומברכיך ברוך

  מה ביאור הכתוב

(ברכות  הירושלמי פי על ,11הענין. לשמי תשאל זה למה) ללב, (

) [חולין סב גיטין( תוספות הביאוהו[ אמורה מלתך כבר ,ח, ח)

 יחול מי על שידע, השם לידע צריך המברך והנה]. מט, א]

, כז בראשית( ברוך מברכיך ,יצחק שברכו ביעקב כן לא ,הברכה

 שבירך המלאך כן ואם ,ההשגחה מן ברוך ,המברכו כן אם), כט

 אותו ויברך ,השם ולידע לברך צריך ואינך, מבורך הוא כבר יעקב

  .12ק"ודו, ליעקב מלאך שם

 

 [יב]

א ֹיאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ) לג ,לב( ַעל ֵּכן 

  ַהּיוֹם ַהֶּזה ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:ַהָּיֵר ַעד 

  מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטי לישראל כו'"ם ביאור הפסוקים בתהילימה 

 בני נקראו 13ולא. גידה את ישראל בני יאכלו לא כן על) לגלב, (

את  כתוב בתורהאיני צריך לברך אותך על ברכתך, כי כבר ובירכו, אמר לו, 

איני  . ואחרי כן פגש גוי אחר שקילל את רבי ישמעאל, וגם אמר לו,ברכתך

. קללה זו כבר כתוב בתורה מה יהיה למי שאומר ליש צריך לקלל אותך,

שמה שאמרת לזה שברכך, אמרת לזה שקללך,  אמרו לו תלמידיו, איך יתכן

ך]. ומכאן [בראשית כז כט] אורריך ארור ומברכיך ברוואמר להם דכתיב 

[מה שנדפס גיטין סב, הוא טעות.וללא ספק התחלף  כתבו התוס' בחולין

ואפילו  -ואברכה מברכיך ) וז"ל "א ,מט( למדפיס בין גיטין לחולין, סב מט]

 כדאיתא בירושלמי דברכות ,ישראל מתברכיןעובדי כוכבים המברכים את 

דההוא עובד כוכבים דיהיב שלמא לרבי ישמעאל אמר לו מלתך כבר  (ח, ח)

שברכתך כתובה מואברכה  ,איני צריך להחזיר לך שלום ,פירוש ,אמורה

שאינך צריך  ,דהמלאך אמר ליעקב ,ועל פי הכל מיושב" עכ"ל. מברכיך

מה שכתוב  ,ולפי זה .שבירכתי אותך כיון ,כי אני מבורך ממילא ,לברכני

 ,שהרי אמר לו שאינך צריך לברכני ,אינו יעקב למלאך ,"ויברך אותו שם"

  ובזה מיושב כל הדקדוקים. ,אלא הוא המלאך ליעקב

יעקב ביקש לברך את המלאך על שבירכו, ושאל תמצית דבריו:  12

המלאך את שמו, כי המברך צריך לדעת את שם המתברך. ואמר 

שאינך צריך לברכני, כי אני מבורך ממילא, כיון שבירכתי  ליעקב,

אותך. ולפי זה, מה שכתוב "ויברך אותו שם", אינו יעקב למלאך, 

  .שהרי אמר לו שאינך צריך לברכני, אלא הוא המלאך ליעקב

 

בפרק מבואר בגמרא יש להקדים כמה ענינים.  ,[יב] כדי להבין תוכן דבריו 13

קא, ב דבני ישראל לא נקראו ישראל בשעה שהמלאך קרא  חוליןגיד הנשה 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 לזה. ב, קא חולין הנשה גיד ,מעשה לאחרכו'  סיני עד ישראל

 ,דברו והכתיב ,ליעקב דבריו מגיד) יט, קמז תהלים( הקרא מרמז

. יעקב נקרא ,ואז, לדורות שנוהג הנשה גיד, אחד דבר והיינו

 אף ,(שם, כ) גוי לכל כן עשה לא, לישראל ומשפטיו חוקיו

 ולא, יעקב בני דוקא מקום מכל, נאסרו תורה מתן שמקודם

 ה"ד, א, כב דף פסחים תוספות שכתבו וכמו, אחרת מאומה

  .14ק"ודו, שם יעויין, ש"ור

                                                 

, שנקראו ישראל רק במתן תורהבש"ס בתחלה אמרו וליעקב ישראל. 

 ,וחוזר הש"ס ואומר .נקראו ישראלכבר ירדו למצרים ומוכיח הש"ס שכש

 ,שית לה, י)משעה שה' קרא ליעקב ישראל (בראלאחר מעשה, והיינו ש

  רק מאז נקראו בני ישראל.  ,אחרי שנאבק עם המלאךהוא זמן רב ו

דנחלקו חכמים ורבי יהודה (חולין ק, ב) אם נאסרו ישראל  ,עוד יש להקדים

. [ונפקא או רק לאחר מתן תורה ,מאז שנאבק יעקב עם המלאך בגיד הנשה

וחכמים  ,מידרבי יהודה סובר שנאסרו  ואין כאן המקום]. ,מינה לכמה דינים

בני "כיון שלא נקראו  חכמים,. וטעם סוברים שנאסרו רק לאחר מתן תורה

, ומה שכתוב "על כן לא יאכלו בני ישראל"וכתוב  ,באותה שעה "ישראל

הפסוק כותב כאן ש כאן איסור גיד הנשה אף על פי שעוד לא נאסרו, אלא

הוא מחמת שנאבק יעקב עם המלאך  ,האיסור שנאסרו לאחר מתן תורהש

ויש  .והאיסור נכתב במקומו ,שנאסרו מידורבי יהודה סובר  ,(חולין קא, ב)

  לרבי יהודה דרך ליישב ראיית חכמים.

שאפילו  ,כב, א ד"ה ורבי)מה שכתבו התוס' בפסחים ( ,עוד יש להקדים

יעקב עם לרבי יהודה שסובר שנאסר לישראל גיד הנשה מיד שנאבק 

לשאר  גיד הנשה לא נאסר ,מכל מקום ,והיו אז ישראל בני נח ,ךאהמל

היו  ,אף על פי שבכל המצוות של בני נחו .אומות העולם אלא לישראל

שהרי לפני מתן תורה היו ישראל בני נח, מכל  ,שווים ישראל ושאר בני נח

, רק חמת שנאבק יעקב עם המלאךמ ונאסרשר גיד הנשה איסובמקום 

ועל פי  .שהיו אז בני נח ,אלא לבני יעקבלפיכך לא נאסר  ישראל נאסרו,

  .הקדמות אלו נבוא לבאר תוכן דבריו

ַמִּגיד " :)כ-תהלים פרק קמז, יטתוכן דבריו לפרש את הפסוקים בתהילים (

א ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים דברו ְּדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו  ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל:  

מהו כפל הלשון דבריו ליעקב, " ע"כ. דיש לדקדק: א. ַּבל ְיָדעּום ַהְללּו ָיּה

 

  

  

  

  

  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 

ובישראל חוקיו  ,ומשפטיו לישראל. ב. מדוע כתוב ביעקב רק דבריו

. ד. אם "דבריו" הוא קריהו ,"דברו" הוא כתיבהומשפטיו. ג. מדוע כתוב 

שמשמעו  ,מדוע כתוב לא עשה כן לכל גוי ,הכונה כשהיו בני נח ,"יעקב"

נאסר לכל  ,והרי מה שנאסר לבני יעקב בהיותן בני נח ,שעולה על כל הכתוב

  .בני נח

בא לומר  ך,דדוד המל ,ולאור המבואר לעיל מתבאר היטב פסוקים הללו

חלקן , ומזכו ישראל להיות מצווים יותר משאר אומות העולם איזה דברים

 ,אז נצטוו על דבר אחד ,והיינו כשהיו בני נח ,לפני היותן בני ישראל לשתים,

נצטוו על חוקים ומשפטים  ,ולאחר שנעשו בני ישראל ,והוא גדי הנשה

  .שכולל כל התורה כולה

על גיד  נאסר יעקבהדברים, דא. דלכן כפל  :ובזה מיושב כל הדקדוקים

לאחר מתן תורה. ב.  "וישראל", "יעקב"הנשה שנאסר להם כשהיו בני 

ובישראל שהוא כולל כל התורה  ,שהם גיד הנשה ,ביעקב כתוב רק דבריו

ללמד שרק דבר אחד  ,"דבר"הוא כתוב חוקים ומשפטים. ג. לכן הכתיב 

 ,כי הוא רק ברמז על גיד הנשה ,"דבריו"הוא והקרי  ,נצטוו כשהיו בני נח

נו מה ידהי ,כל מצוות בני נח. ד. לכן לא עשה כן לכל גויאבל הקרי כולל 

ולא לשאר אומות  ,שנאסרו בגיד הנשה הוא רק לישראל כשהיו בני נח

 העולם.
זכו ישראל להיות  איזה דבריםבא לומר  ך,דוד המל :דבריותמצית  14

 ,לפני היותן בני ישראל חלקן לשתים,, וממצווים יותר משאר אומות העולם

ולאחר שנעשו  ,והוא גדי הנשה ,אז נצטוו על דבר אחד ,והיינו כשהיו בני נח

  .נצטוו על חוקים ומשפטים שכולל כל התורה כולה ,בני ישראל

 


