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 בראשית 

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

 אברהם ובני קטורה 

ָמּה ְקטּוָרה: ה וּש ְ ָ ש ּ ח אִּ ּקַ ן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת    )א( ַויֶֹּּסף ַאְבָרָהם ַויִּּ ָ ְמָרן ְוֶאת ָיְקש  ֶלד לוֹּ ֶאת זִּ )ב( ַוּתֵּ

ּוַח:  ק ְוֶאת ש  ּבָ ש ְ ְדָין ְוֶאת יִּ ם   מִּ ם ּוְלטוּש ִּ ּורִּ י ְדָדן ָהיּו ַאש ּ ָדן ּוְבנֵּ ָבא ְוֶאת ּדְ ן ָיַלד ֶאת ש ְ ָ )ג( ְוָיְקש 

ים: יָדע    ּוְלֻאּמִּ ְך ַוֲאבִּ ַוֲחנֹּ ֶפר  יָפה ָועֵּ ְדָין עֵּ י מִּ ּוְבנֵּ י ְקטּוָרה:)ד(  נֵּ ּבְ ה  ּלֶ ל אֵּ ָעה ּכָ ן   ְוֶאְלּדָ ּתֵּ ַויִּּ )ה( 

ְצָחק: ר לוֹּ ְליִּ ֶ ל ֲאש  נֹּת    ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ֶ ים ֲאש  יַלְגש ִּ י ַהּפִּ ְבנֵּ )ו( ְולִּ

ְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם: ֶדּנּו ַחי קֵּ עוֹּ נוֹּ ּבְ ְצָחק ּבְ ַעל יִּ ם מֵּ חֵּ ּלְ ַ    ַוְיש 

מותו של אברהם  

 אבינו

ים:     נִּ ָ ש  ש  ָנה ְוָחמֵּ ָ ים ש  ְבעִּ ָנה ְוש ִּ ָ ר ָחי ְמַאת ש  ֶ י ַחיֵּּי ַאְבָרָהם ֲאש  נֵּ י ש ְ ה ְימֵּ ּלֶ ְגַוע    )ז( ְואֵּ )ח( ַויִּּ

יו:  ַויֵָּּאֶסף ֶאל ַעּמָ ַע  בֵּ ָ ְוש  ן  ָבה ָזקֵּ יָבה טוֹּ ֵּ ש  ּבְ ש ְ   ַויָָּמת ַאְבָרָהם  ְויִּ ְצָחק  רּו אֹּתוֹּ יִּ ְקּבְ ַויִּּ אל  )ט(  ָמעֵּ

א: י ַמְמרֵּ נֵּ ר ַעל ּפְ ֶ י ֲאש  ּתִּ ן צַֹּחר ַהחִּ ה ֶעְפרֹּן ּבֶ דֵּ ָלה ֶאל ש ְ ְכּפֵּ ָניו ֶאל ְמָעַרת ַהּמַ ר   ּבָ ֶ ֶדה ֲאש  ָ )י( ַהש ּ

: ּתוֹּ ש ְ ָרה אִּ ָ ר ַאְבָרָהם ְוש  ה ֻקּבַ ּמָ ָ ת ש  י חֵּ נֵּ ת ּבְ אֵּ ת ַאְבָרָהם   ָקָנה ַאְבָרָהם מֵּ י מוֹּ י ַאֲחרֵּ )יא( ַוְיהִּ

י: ַוְיָבֶרְך א   ר ַלַחי רֹּאִּ אֵּ ם ּבְ ְצָחק עִּ ב יִּ ֶ נוֹּ ַויֵּּש  ְצָחק ּבְ ים ֶאת יִּ    לֹּהִּ

 ני ישמעאל ב

ְלדֹּת    ה ּתֹּ ּלֶ ָרה ְלַאְבָרָהם:  )יב( ְואֵּ ָ ְפַחת ש  ית ש ִּ ְצרִּ ר ָיְלָדה ָהָגר ַהּמִּ ֶ ן ַאְבָרָהם ֲאש  אל ּבֶ ָמעֵּ ש ְ  יִּ

ל   אֵּ ְוַאְדּבְ ָדר  ְוקֵּ ְנָביֹּת  אל  ָמעֵּ ש ְ יִּ כֹּר  ּבְ ְלדָֹּתם  ְלתוֹּ מָֹּתם  ש ְ ּבִּ אל  ָמעֵּ ש ְ יִּ י  נֵּ ּבְ ת  מוֹּ ש ְ ה  ּלֶ ְואֵּ )יג( 

ם: ָ ְבש  א:  ּומִּ ָ ָמע ְודּוָמה וַּמש ּ ש ְ ְדָמה:  )טו(   )יד( ּומִּ יש  ָוקֵּ יָמא ְיטּור ָנפִּ י    ֲחַדד ְותֵּ נֵּ ם ּבְ ה הֵּ ּלֶ )טז( אֵּ

ם ְלֻאּמָֹּתם: יאִּ ר ְנש ִּ ָ ים ָעש  נֵּ ירָֹּתם ש ְ יֶהם ּוְבטִּ ַחְצרֵּ מָֹּתם ּבְ ה ש ְ ּלֶ אל ְואֵּ ָמעֵּ ש ְ י ַחיֵּּי    יִּ נֵּ ה ש ְ ּלֶ )יז( ְואֵּ

גְ  ַויִּּ ים  נִּ ָ ַבע ש  ֶ ְוש  ָנה  ָ ים ש  לֹּש ִּ ּוש ְ ָנה  ָ ְמַאת ש  אל  ָמעֵּ ש ְ יו:יִּ ַעּמָ ֶאל  ַויֵָּּאֶסף  ַויָָּמת  נוּ    ַוע  ּכְ ש ְ ַויִּּ )יח( 

י ָכל ֶאָחיו ָנָפל: נֵּ ּוָרה ַעל ּפְ ם ּבֲֹּאָכה ַאש ּ ְצַריִּ י מִּ נֵּ ר ַעל ּפְ ֶ ּור ֲאש  יָלה ַעד ש  ֲחוִּ    מֵּ

 ולדת יעקב ועשיו ה

ְצָחק:יט    יד ֶאת יִּ לִּ ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הוֹּ ְצָחק ּבֶ ְלדֹּת יִּ ה ּתוֹּ ּלֶ ים   ( ְואֵּ עִּ ן ַאְרּבָ ְצָחק ּבֶ י יִּ )כ( ַוְיהִּ

ה: ָ ש ּ י לוֹּ ְלאִּ ת ָלָבן ָהֲאַרּמִּ ן ֲאָרם ֲאחוֹּ ּדַ ּפַ י מִּ ל ָהֲאַרּמִּ תּואֵּ ת ּבְ ְבָקה ּבַ ַקְחּתוֹּ ֶאת רִּ ָנה ּבְ ָ )כא(    ש 

ְצָחק לַ  ר יִּ וא ַויֵָּּעֶתר לוֹּ    'הַויְֶּעּתַ י ֲעָקָרה הִּ ּתוֹּ ּכִּ ש ְ ַכח אִּ :  'הְלנֹּ ּתוֹּ ש ְ ְבָקה אִּ ַהר רִּ ְתרֲֹּצצוּ   ַוּתַ )כב( ַויִּּ

ְדרֹּש  ֶאת   ֶלְך לִּ י ַוּתֵּ כִּ ה זֶּה ָאנֹּ ן ָלּמָ ם ּכֵּ אֶמר אִּ ּה ַוּתֹּ ְרּבָ קִּ ים ּבְ נִּ י    'ה)כג( ַויֹּּאֶמר    :'הַהּבָ נֵּ ָלּה ש ְ

טְ  בִּ ּבְ ם  יִּ גוֹּ יר:גיים  ָצעִּ ַיֲעבֹּד  ְוַרב  ָמץ  יֶא  ְלאֹּם  מִּ ּוְלאֹּם  דּו  רֵּ ּפָ יִּ ְך  ַעיִּ ּמֵּ מִּ ים  ְלֻאּמִּ י  נֵּ ּוש ְ ְך  )כד(    נֵּ

ְטָנּה: בִּ ּבְ ם  מִּ תוֹּ ּנֵּה  ְוהִּ ָלֶלֶדת  ָיֶמיָה  ְמְלאּו  ָער   ַויִּּ ֵּ ש  ֶרת  ַאּדֶ ּכְ ּלוֹּ  ּכֻ י  נִּ ַאְדמוֹּ ן  וֹּ אש  ָהרִּ א  ַויֵּּצֵּ )כה( 

ו: ָ ש  מוֹּ עֵּ ְקְראּו ש ְ ְצָחק )כו( ְואַ   ַויִּּ מוֹּ ַיֲעקֹּב ְויִּ ְקָרא ש ְ ו ַויִּּ ָ ש  ב עֵּ ֲעקֵּ יו ְוָידוֹּ אֶֹּחֶזת ּבַ ן ָיָצא ָאחִּ י כֵּ ֲחרֵּ

ֶלֶדת אָֹּתם: ָנה ּבְ ָ ים ש  ִּ ש ּ ן ש ִּ    ּבֶ

 כירת הבכורה מ

יש       ֶדה ְוַיֲעקֹּב אִּ ָ יש  ש  ד אִּ ַע ַציִּ יש  יֹּדֵּ ו אִּ ָ ש  י עֵּ ים ַוְיהִּ ָערִּ לּו ַהּנְ ְגּדְ ים:)כז( ַויִּּ ב אָֹּהלִּ ֵּ ם יֹּש  )כח(   ּתָ

ְבָקה אֶֹּהֶבת ֶאת ַיֲעקֹּב: יו ְורִּ פִּ ד ּבְ י ַציִּ ו ּכִּ ָ ש  ְצָחק ֶאת עֵּ ַהב יִּ ו  ַויֶּא  ָ ש  יד ַויָּבֹּא עֵּ )כט( ַויֶָּזד ַיֲעקֹּב ָנזִּ

ֶדה ְוהּוא ָעיֵּף: ָ ן ַהש ּ ן ָהָאדֹּם ָהָאדֹּם ַהזֶּה  מִּ י ָנא מִּ נִּ יטֵּ ו ֶאל ַיֲעקֹּב ַהְלעִּ ָ ש  י ָעיֵּף    )ל( ַויֹּּאֶמר עֵּ ּכִּ

ם:  דוֹּ מוֹּ א  ן ָקָרא ש ְ י ַעל ּכֵּ כִּ י:  ָאנֹּ כָֹּרְתָך לִּ ם ֶאת ּבְ ְכָרה ַכיּוֹּ )לב( ַויֹּּאֶמר   )לא( ַויֹּּאֶמר ַיֲעקֹּב מִּ

כָֹּרה: י ּבְ ה זֶּה לִּ ְך ָלמּות ְוָלּמָ לֵּ י הוֹּ כִּ ּנֵּה ָאנֹּ ו הִּ ָ ש  ַבע   עֵּ ָ ש ּ ם ַויִּּ יּוֹּ י ּכַ ְבָעה ּלִּ ָ ש ּ )לג( ַויֹּּאֶמר ַיֲעקֹּב הִּ

כָֹּרתוֹּ ְלַיֲעקֹּב:לוֹּ   ְמּכֹּר ֶאת ּבְ ּתְ ַויָָּקם   ַויִּּ ים ַויֹּּאַכל ַויֵּּש ְ יד ֲעָדש ִּ ו ֶלֶחם ּוְנזִּ ָ ש  )לד( ְוַיֲעקֹּב ָנַתן ְלעֵּ

כָֹּרה: ו ֶאת ַהּבְ ָ ש  ֶבז עֵּ  ַויֵַּּלְך ַויִּּ
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 בראשית 

ד " בס  

 יח[ ]רשות[ -רשימות צאצאי אברהם וישמעאל ]א

 ד: -פס' א –בני אברהם וקטורה  

ָמּה ְקטּוָרה:  א ה וּש ְ ָ ש ּ ח אִּ ּקַ ְדָין ְוֶאת    ב  ַויֶֹּּסף ַאְבָרָהם ַויִּּ ן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת מִּ ָ ְמָרן ְוֶאת ָיְקש  ֶלד לוֹּ ֶאת זִּ ַוּתֵּ

ּוַח: ק ְוֶאת ש  ּבָ ש ְ ים: ג יִּ ים ּוְלֻאּמִּ ם ּוְלטּוש ִּ ּורִּ י ְדָדן ָהיּו ַאש ּ ָדן ּוְבנֵּ ָבאְו ֶאת ּדְ ן ָיַלד ֶאת ש ְ ָ ְדָין   ד ְוָיְקש  י מִּ ּוְבנֵּ

יָדע ְוֶאְלדָּ  ְך ַוֲאבִּ ֶפר ַוֲחנֹּ יָפה ָועֵּ י ְקטּוָרה:  עֵּ נֵּ ה ּבְ ּלֶ ל אֵּ  ָעה ּכָ

 זהותה של קטורה: 

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת חיי שרה סימן ח 

"ר' אומר היא הגר היא קטורה ולמה נקרא שמה קטורה שהיתה קשורה כנוד, ורבותינו אומרים  

 אשה אחרת לקח".  

 שתי דעות במדרש לזהותה של קטורה. 

 צאצאי קטורה? לשם מה הציג הכתוב את רשימת 

 . לפי הפשט בכך התקיימה הבטחת ה' לאברהם בפרשת ברית המילה

 בראשית פרק יז 

ם: ד יִּ ן ּגוֹּ יָת ְלַאב ֲהמוֹּ ְך ְוָהיִּ ּתָ י אִּ יתִּ ּנֵּה ְברִּ י הִּ    ֲאנִּ

י ה ְמָך ַאְבָרָהם ּכִּ ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ש ִּ ד ֶאת ש ִּ א עוֹּ רֵּ ּקָ יָך:  ְולֹּא יִּ ם ְנַתּתִּ יִּ ן ּגוֹּ    ַאב ֲהמוֹּ

אּו וְ  ו ָך יֵּצֵּ ּמְ ים מִּ ם ּוְמָלכִּ יִּ יָך ְלגוֹּ ְמאֹּד ְמאֹּד ּוְנַתּתִּ י אְֹּתָך ּבִּ תִּ ְפרֵּ  הִּ

 לפני מותו אברהם משלח את בני הפלגשים מארץ כנען. 

 מות אברהם: 

ים:  ז נִּ ָ ש  ש  ְוָחמֵּ ָנה  ָ ים ש  ְבעִּ ְוש ִּ ָנה  ָ ָחי ְמַאת ש  ר  ֶ ֲאש  ַאְבָרָהם  ַחיֵּּי  י  נֵּ י ש ְ ְימֵּ ה  ּלֶ ַאְבָרָהם    ח  ְואֵּ ַויָָּמת  ְגַוע  ַויִּּ

יו: ַע ַויֵָּּאֶסף ֶאל ַעּמָ בֵּ ָ ן ְוש  ָבה ָזקֵּ יָבה טוֹּ ֵּ ש  ָלה ֶאל    ט  ּבְ ְכּפֵּ ָניו ֶאל ְמָעַרת ַהּמַ אל ּבָ ָמעֵּ ש ְ ְצָחק ְויִּ רּו אֹּתוֹּ יִּ ְקּבְ ַויִּּ

א: י ַמְמרֵּ נֵּ ר ַעל ּפְ ֶ י ֲאש  ּתִּ ן צַֹּחר ַהחִּ ה ֶעְפרֹּן ּבֶ דֵּ ר ָקנָ   י  ש ְ ֶ ֶדה ֲאש  ָ ר  ַהש ּ ה ֻקּבַ ּמָ ָ ת ש  י חֵּ נֵּ ת ּבְ אֵּ ה ַאְבָרָהם מֵּ

 : ּתוֹּ ש ְ ָרה אִּ ָ  ַאְבָרָהם ְוש 

 שנה לאחר עלייתו ארצה.  100 –הגיל בו מת אברהם  •
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השותפות של יצחק וישמעאל בקבורת אברהם, והקדמת יצחק לישמעאל הבכור, מלמדת  •

 על מקומם של יצחק וישמעאל בין צאצאי אברהם לאחר מות אברהם. 

 י"רש

מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר    -   יצחק וישמעאל   )ט(

 באברהם:

 רשימת בני ישמעאל: 

ְלדֹּת  יב ה ּתֹּ ּלֶ ָרה ְלַאְבָרָהם:    ְואֵּ ָ ְפַחת ש  ית ש ִּ ְצרִּ ר ָיְלָדה ָהָגר ַהּמִּ ֶ ן ַאְבָרָהם ֲאש  אל ּבֶ ָמעֵּ ש ְ ת    יג  יִּ מוֹּ ה ש ְ ּלֶ ְואֵּ

ם: ָ ְבש  ל ּומִּ אֵּ ָדר ְוַאְדּבְ אל ְנָביֹּת ְוקֵּ ָמעֵּ ש ְ כֹּר יִּ ְלדָֹּתם ּבְ מָֹּתם ְלתוֹּ ש ְ אל ּבִּ ָמעֵּ ש ְ י יִּ נֵּ א:  יד  ּבְ ָ ָמע ְודּוָמה ּוַמש ּ ש ְ   ּומִּ

ְדָמה:ֲחדַ   ו יש  ָוקֵּ יָמא ְיטּור ָנפִּ ים    טז  ד ְותֵּ נֵּ ירָֹּתם ש ְ יֶהם ּוְבטִּ ַחְצרֵּ מָֹּתם ּבְ ה ש ְ ּלֶ אל ְואֵּ ָמעֵּ ש ְ י יִּ נֵּ ם ּבְ ה הֵּ ּלֶ אֵּ

ְלֻאּמָֹּתם: ם  יאִּ ְנש ִּ ר  ָ וַ   יז   ָעש  ְגַוע  ַויִּּ ים  נִּ ָ ַבע ש  ֶ ְוש  ָנה  ָ ים ש  לֹּש ִּ ּוש ְ ָנה  ָ אל ְמַאת ש  ָמעֵּ ש ְ יִּ ַחיֵּּי  י  נֵּ ה ש ְ ּלֶ יָָּמת  ְואֵּ

יו: י ָכל ֶאָחיו ָנָפל:   יח  ַויֵָּּאֶסף ֶאל ַעּמָ נֵּ ּוָרה ַעל ּפְ ם ּבֲֹּאָכה ַאש ּ ְצַריִּ נֵּי מִּ ר ַעל ּפְ ֶ ּור ֲאש  יָלה ַעד ש  ֲחוִּ נּו מֵּ ּכְ ש ְ  ַויִּּ

 מרשימת בני ישמעאל נמצאנו למדים מספר דברים:

 בנים, והמספר הזה משמעותי לאורך החומש  12לישמעאל היו  •

 נם שוכנים בארץ ישראל אלא על האזור המדברי המחבר בין א"י למצריםבני ישמעאל אי •

 העמקה:

ואולי אנו יכולים לראות כאן את עומקה של האמונה גם כאשר ההבטחה מתמהמהת: לאחיו של   

בנים בפרקנו ואילו בביתו של    12בנים )סוף פרק כב( לישמעאל יש כבר    12אברהם )נחור( יש כבר  

מאמץ מיוחד. שנים עשר שבטים יהיו רק בדור הבא ליעקב, ואולם אלו    אברהם עדיין הלידה היא

 ה. -יהיו שבטי י

 

 ]עד כאן רשות[  
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 יעקב ועשו  -בני יצחק 

 הולדת הבנים:

ְצָחק:  יט יד ֶאת יִּ לִּ ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הוֹּ ְצָחק ּבֶ ְלדֹּת יִּ ה ּתוֹּ ּלֶ ַקְחּתוֹּ    כ  ְואֵּ ָנה ּבְ ָ ים ש  עִּ ן ַאְרּבָ ְצָחק ּבֶ י יִּ ַוְיהִּ

ה: ָ ש ּ י לוֹּ ְלאִּ ת ָלָבן ָהֲאַרּמִּ ן ֲאָרם ֲאחוֹּ ּדַ ּפַ י מִּ ל ָהֲאַרּמִּ תּואֵּ ת ּבְ ְבָקה ּבַ ַכח    כא  ֶאת רִּ ְצָחק ַלה' ְלנֹּ ר יִּ ַויְֶּעּתַ

 : ּתוֹּ ש ְ ְבָקה אִּ ַהר רִּ וא ַויֵָּּעֶתר לוֹּ ה' ַוּתַ י ֲעָקָרה הִּ ּתוֹּ ּכִּ ש ְ  אִּ

 :העמקה 

 מדרש שכל טוב בראשית פרק כה: 

 התפלל יצחק והיפך מדה בלבו של הקדוש ברוך הוא:   ויעתר יצחק,

 לנכח אשתו. שהיא שטוחה בתחינה, והוא שטוח נוכחה, 

זרע    לך  יקרא  ביצחק  כי  אבי,  ואתה אמרת לאברהם  קיימת,  שגזירתך  אני  יודע  רבש"ע:  ואומר 

 )בראשית כא,יב(, ועכשיו כל בנים שאתה עתיד ליתן לי תן לי מצדקת זו:

תפילתו של יצחק כפי שמובאת במדרש, בוטחת בה' בקיום הבטחת ה' לזרע, אך הבקשה היא שהזרע  

ולא   ורבקה  מיצחק  אחרת.יהיה  הגר    מאשה  בלקיחת  ושרה,  אברהם  שנוסו  לניסיון  בניגוד  זאת 

 לאשה. 

 דרישת רבקה את ה', ותשובת ה' :

ְדרש  ֶאת ה': כב ֶלְך לִּ י ַוּתֵּ כִּ ה זֶּה ָאנֹּ ן ָלּמָ םּכֵּ אֶמר אִּ ּה ַוּתֹּ ְרּבָ קִּ ים ּבְ נִּ ְתרֲֹּצצּו ַהּבָ    ַויִּּ

י כג נֵּ ְך ּוש ְ ְטנֵּ בִּ ם ּבְ יִּ י גוֹּ נֵּ יר:   ַויֹּּאֶמר ה' ָלּה ש ְ ָמץ ְוַרב ַיֲעבֹּד ָצעִּ ְלאֹּם יֶא  דּו ּוְלאֹּם מִּ רֵּ ּפָ ְך יִּ ַעיִּ ּמֵּ ים מִּ  ְלֻאּמִּ

 מה מרגישה רבקה?  

 רש"י:

, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת,  רבותינו דרשוהו: לשון ריצה

 עוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאת. 

אופיים של האחים בא לידי ביטוי מובהק כבר בהיותם בבטן   כי :: יש להבהיר ברש"יהערה למורה

 כמו שממשיך רש"י לפרש את דברי ה':   אמם.

 רש"י: 

 מן המעים הם נפרדים, זה לרשעו וזה לתומו:  - ממעיך יפרדו



6 
 

 

 בראשית 

ד " בס  

 אורח חייהם של יעקב ועשו ויחס הוריהם :

ַע ַציִּ   כז יש  יֹּדֵּ ו אִּ ָ ש  י עֵּ ים ַוְיהִּ ָערִּ לּו ַהּנְ ְגּדְ םַויִּּ יש  ּתָ ֶדה ְוַיֲעקֹּב אִּ ָ יש  ש  ים:  ד אִּ ב אָֹּהלִּ ֵּ ְצָחק ֶאת    כח  יש  ַהב יִּ ַויֶּא 

ְבָקה אֶֹּהֶבת ֶאת ַיֲעקֹּב  יו ְורִּ פִּ ד ּבְ י ַציִּ ו ּכִּ ָ ש   עֵּ

 ומתוך כך התברר אופיים.   – ויגדלו הנערים

 

 מה עולה מן הכתובים לגבי אופיים ודרך חייהם של האחים? 

 עקב: נשווה את תיאוריהם של עשו ושל י

ים:  ב אָֹּהלִּ ֵּ ם יֹּש  יש  ּתָ ֶדה ְוַיֲעקֹּב אִּ ָ יש  ש  ד אִּ ַע ַציִּ יש  יֹּדֵּ ו אִּ ָ ש  י עֵּ ים ַוְיהִּ ָערִּ לּו ַהּנְ ְגּדְ  כז ַויִּּ

 דבר.  מן הפסוק נוכל ללמוד על עיסוקיהם ועל תכונות האופי שלהם, יש לשים לב איך נלמד כל

יח"ל צריכים    5צריכים לדעת פירוש אחד על אודות העיסוק והתכונות, תלמידי    יח"ל  3)תלמידי  

 לדעת להשוות בין הפירושים השונים ולהבין את ההבדל ביניהם( 

 רש"י: 

 אהלו של שם ואהלו של עבר:  -  ישב אהלים

 רשב"ם: 

 רועה צאן אביו, כמו שפירשתי אצל 'יושב אהל ומקנה'.  -  יושב אהלים

 :  )כז( אבן עזרא

 . תםיודע ציד לעולם מלא מרמות, כי רוב החיות בדרך מרמה יתפשו, ויעקב הפך עשו כי הוא איש 

 רש"י: 

לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור    -  יודע ציד

 אביו שהוא מדקדק במצות: 

 כמשמעו אדם בטל וצודה ]וצד[ בקשתו חיות ועופות:  -  איש שדה

 אינו בקי בכל אלה, אלא כִלבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם:  - םת

למורה הנושא:  הערה  ביחידת  ראה  רש"י  של  בפירושיו  עשיו  של  דמותו  מעוצבת  בה  הדרך  על   :

 פרשנות רש"י ורמב"ן. 

 יחסם של יצחק ורבקה ליעקב ועשו: 

יו כח פִּ ד ּבְ י ַציִּ ו ּכִּ ָ ש  ְצָחק ֶאת עֵּ ַהב יִּ    ַויֶּא 

ְבָקה אֶֹּהֶבת ֶאת ַיֲעקֹּב       ְורִּ
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 מה בא הפסוק ללמדנו על ההבדל בין אהבת יצחק ואהבת רבקה לבנים? 

 רש"י : 

לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו: אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור    -  יודע ציד

 : אביו שהוא מדקדק במצות

 ספורנו : 

 על פי שידע בלי ספק שלא היה שלם כיעקב:גם את עשו, אף    - ויאהב יצחק את עשו)כח( 

 לבדו מפני שהכירה ברשעו של עשו:  - ורבקה אוהבת את יעקב 

 יח"ל:   5לתלמידי 

 מה ההבדל בין תפיסת הספורנו את יחסו של יצחק לעשיו לבין תפיסתו של רש"י?  •
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 לד[-]פסוקים כט מכירת הבכורה

ֶדה ְוהּוא ָעיֵּף:  ַויֶָּזד  כט ָ ן ַהש ּ ו מִּ ָ ש  יד ַויָּבֹּא עֵּ ן ָהָאדֹּם   ל    ַיֲעקֹּב ָנזִּ י ָנא מִּ נִּ יטֵּ ו ֶאל ַיֲעקֹּב ַהְלעִּ ָ ש   ַויֹּּאֶמר עֵּ

ם: דוֹּ מוֹּ א  ן ָקָרא ש ְ י ַעל ּכֵּ כִּ י ָעיֵּף ָאנֹּ י:  לא    ָהָאדֹּם ַהזֶּה ּכִּ כָֹּרְתָך לִּ ם ֶאת ּבְ ְכָרה ַכיּוֹּ   לב     ַויֹּּאֶמר ַיֲעקֹּב מִּ

כָֹּרה:ַויֹּּאמֶ  י ּבְ ה זֶּה לִּ ְך ָלמּות ְוָלּמָ לֵּ י הוֹּ כִּ ּנֵּה ָאנֹּ ו הִּ ָ ש  ַבע לוֹּ    לג    ר עֵּ ָ ש ּ ם ַויִּּ יּוֹּ י ּכַ ְבָעה ּלִּ ָ ש ּ ַויֹּּאֶמר ַיֲעקֹּב הִּ

כָֹּרתוֹּ ְלַיֲעקֹּב: ְמּכֹּר ֶאת ּבְ ּתְ ַויָָּקם וַ     ַויִּּ ים ַויֹּּאַכל ַויֵּּש ְ יד ֲעָדש ִּ ו ֶלֶחם ּוְנזִּ ָ ש  ו  לד ְוַיֲעקֹּב ָנַתן ְלעֵּ ָ ש  ֶבז עֵּ יֵַּּלְך ַויִּּ

כָֹּרה   ֶאת ַהּבְ

 מדוע רצה יעקב את הבכורה?

 :העמקה

 רש"י לפסוק לא: 

 לפי שהעבודה ]עבודת הקרבנות היא[ בבכורות.  - בכרתך

 אמר יעקב: אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה: 

 מדוע, לדעת רש"י, רצה יעקב לקנות את הבכורה? 

ה ָאֹנִכי  • ְך ָלמּות": מדוע עשיו מוותר על הבכורה? פסוק לב "ִהנֵּ  הֹולֵּ

 ילמדו אחד מן הפירושים במענה לשאלה, מדוע עשיו מוותר על הבכורה. יח"ל    3תלמידי 

האחים  יח"ל    5תלמידי   בין  השיח  דו  את  לראות  רש"י  של  ודרכו  הפירושים  בין  בהבדל  יבחינו 

 כמייצגים לדורות. 

 אבן עזרא ]לב[: 

וטעם "הנה אנכי הולך למות", שבכל יום ויום הוא מסתכן בעצמו כאשר יצא לצוד שמא יהרגוהו   

 החיות, ויתכן שימות קודם אביו: 

 רש"י ]לב[:

 אמר עשו:מה טיבה של עבודה זו ]עבודת הקרבנות שמוטלת על הבכורים[?  

יתה שתויי יין, ופרועי  אמר לו: כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלוין בה, כאותה ששנינו אלו הן שבמ 

 ראש. 

 אמר: אני הולך למות על ידה, אם כן מה חפץ לי בה: 
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 מכירה עצמה ה

כָֹּרתוֹּ ְלַיֲעקֹּב:  לג ְמּכֹּר ֶאת ּבְ ַבע לוֹּ ַויִּּ ָ ש ּ ם ַויִּּ יּוֹּ י ּכַ ְבָעה ּלִּ ָ ש ּ יד    לד  ַויֹּּאֶמר ַיֲעקֹּב הִּ ו ֶלֶחם ּוְנזִּ ָ ש  ְוַיֲעקֹּב ָנַתן ְלעֵּ

ים ַויֹּּאַכל  כָֹּרה:ֲעָדש ִּ ו ֶאת ַהּבְ ָ ש  ֶבז עֵּ ּתְ ַויָָּקם ַויֵַּּלְך ַויִּּ  ַויֵּּש ְ

 מהו המחיר מכירת הבכורה כפי שעולה מן הכתובים?  •

 מהו מעיד על יחסו של עשו לבכורה?  •

 העמקה:

 נשים לב כי ישנם שלושה מרכיבים לפסוקים: א. השבועה, ב. המכירה, ג. נזיד העדשים

 בשלושת המרכיבים מעניין לבדוק אם הפרשנות עסקה 

 :   ספורנו

 )לג( השבעה לי. מפני היות הקנין על דבר שאין בו ממש השבועה תמלא חסרונו:

 וימכור את בכורתו. במחיר שפסקו ביניהם ולא חשש הכתוב לבארו:

חליפין בנזיד או בכלי אשר בו הנזיד על דרך שלף איש נעלו ונתן    )לד( ויעקב נתן לעשו. לקנות בקנין

 לרעהו )רות ד, ז(: 

 רשב"ם:

כלומר לאלתר מיד מכור לי חלק בכורתך, הראוי לך בממון אבי, בממון שאתן לך,    -מכרה כיום  

ואחר כך אתן לך המאכל לעדות ולקיום כדרך שמצינו "ויאכלו שם על הגל" לקיום ברית בין לבן  

 ב. ליעק

  :רמב"ן

 אמר לו יעקב השבעה לי כי לא תחפוץ בה ]בבכורה[ ולא תירשנה לעולם

 יחסו של עשו למכירת הבכורה

כָֹּרה  ו ֶאת ַהּבְ ָ ש  ֶבז עֵּ ּתְ ַויָָּקם ַויֵַּּלְך ַויִּּ  ַויֹּּאַכל ַויֵּּש ְ

 מה ניתן ללמוד מרצף הפעלים האלה על יחסו של עשו לבכורה?  •

 :העמקה

כי אחר שאכל ושתה חזר השדה אל צידו, וזו סיבת    -יקם וילך ויבז'  ואמר 'ויאכל וישתו  רמב"ן:

 ביזוי הבכורה, כי אין חפץ בכסילים רק שיאכלו וישתו ויעשו חפצם בעתם, ולא יחושו ליום מחר:

 * רמב"ן רואה ביחסו של עשו לבכורה ביטוי שמאפיין את אורח חייו של עשו ותפיסת עולמו. 

לכך שמכירת הברכות נחשב בעיני עשיו כעוול, חשוב להדגיש זאת    בכתובים אין רמז  הערה למורה:

 כאן משום שכאשר נגיע לפרק כ"ז מתאר עשיו גם את המכירה לעוול. 

ה ָלַקח   ּנֵּה ַעּתָ י ָלָקח ְוהִּ כָֹּרתִּ ּבְ ם ֶאת  ַפֲעַמיִּ י ֶזה  נִּ ַויְַּעְקבֵּ ַיֲעקֹּב  מוֹּ  י ָקָרא ש ְ ַויֹּּאֶמר ֲהכִּ בראשית כז, לו: 

י  ְרָכתִּ  ּבִּ
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 בראשית 

ד " בס  

 רחב ]רשות[ הקשר

 מדוע התורה ציינה רשימות של תולדות שלכאורה אינן חשובות? 

רשימת בני קטורה מצטרפת לרשימות יוחסין נוספות בחומש בראשית שרובן פותחות בפתיח "ואלה  

 תולדות". 

 רוב הרשימות עוסק בתולדות אישים הקשורים לאומות העולם:  

 ה, א: "זה ספר תולדות אדם"

 תולדות נח" ו, ט: "אלה 

 י, א: "ואלה תולדות בני נח" 

 יא, י: "אלה תולדות שם" 

 יא, כז: "ואלה תולדות תרח"

 כה, יב: "ואלה תולדות ישמעאל" 

 כה, יט: "ואלה תולדות יצחק?

 לו, א: "ואלה תולדות עשו" 

 חכמי המדרש ניסו לתת טעם מה רצתה התורה ללמדנו בתולדות הללו, 

 תהליך ההתמקדות בעם ישראל ההולך ומתברר לאורך החומש:ותיארו באופן ציורי את  

וכי לא היה לו להקב"ה מה שיכתוב אלא אלוף תמנע אלוף    למה נתעסק הכתוב לכתוב ייחוסיהם

 אלא ללמדך שמתחילת ברייתו של עולם היה הקב"ה מתעסק ומתייחס ביחוסיהון של העכו"ם   לוטן,

 פה להודיע לבריות עיקריהן ונווליהם, כיצד?  שלא יהיה להן פתחון

כשבא ליחס את בני חם 'ובני חם כוש ומצרים וכוש ילד את נמרוד 'עמד להכעיס,שנאמר 'הוא החל  

גבור'. 'וגו' אינו אומר אשר    להיות  יצאו משם  'אשר  'וגו'  לודים  ילד את  'ומצרים  וכן הוא אומר 

 ה... כלן בני זימ הולידו אלא אשר יצאו להודיע שהן 

משל למלך שהיה לו מרגלית מושלכת    ולמה נתעסק הקב"ה מתחלה ביחוסיהן של אומות העולם?

 ובתוך הצרורות הוצרך המלך לפשפש בעפר ובצרורות להוציא את המרגלית מתוכן.   בתוך העפר

כשהגיע המלך למרגלית הניח את העפר ואת הצרורות ונתעסק במרגלית, כך נתעסק הקב"ה בדורות  

 ללן ומניחן 'אדם שתאנו שקינן מהלל אל ירד'וגו' )דה"א א(. כ לשעברו

'שם ארפכשד שלח'וגו'.  דורות השניים  דורות    וכן בעשרה  עשרה  וקורא  נוטל את הספר  והתינוק 

כשהגיע  מאדם עד נח בבת אחת, כשהגיע לעשרה דורות שמנח ועד אברהם כמו כן קוראם בבת אחת.  

 ק בהן.למרגליות אברהם יצחק ויעקב התחיל מתעס

המדרש מציין שני הסברים מדוע התורה טרחה להביא את רשימות היוחסין של האומות. הראשון,  

בכדי לנמק מדוע ה' בחר בישראל )שהרי בני האומות עסקו בזימה( והשני, לבטא את חיבתם של  

 ישראל, המכונים במדרש 'מרגלית'. 

ען שכל סיפורי בראשית, ובכלל  הרמב"ם במורה נבוכים חלק שלישי פרק נ עסק בשאלת המדרש וט

זה רשימות היוחסין של אומות העולם, הוא בעל ערך. לעתים הידיעות העולות מן הרשימות חשובות  

 לחיזוק האמונה ולעתים לשם קיום מצוה מן התורה. כדלקמן: 
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 בראשית 

ד " בס  

יש כאן דברים שהם סתרי תורה גם כן, כבר נכשלו בהם רבים וצריך לבארם, והם אלו הספורים  

פר בתורה, אשר יחשבו רבים שאין תועלת בזכרם, בספרו הסתעף המשפחות מן נח ושמותם  אשר ס

ומקומותם, וכן בני שעיר החורי וספר המלכים אשר מלכו בארץ אדום וכיוצא בהם...ואני אודיעך  

דע כי כל ספור שתמצאהו כתוב ואשוב אחר כן אל הפרטים כאשר עשיתי בטעמי המצות.    כלל אחד,

ועלת הכרחית בתורה, אם לאמת דעת שהוא פנה מפינות התורה, או לתקון מעשה בתורה הוא לת

 מן המעשים...

כאשר הייתה פנתה תורה שהעולם מחודש ואשר נברא תחלה הי האיש אחד ממין האדם והוא אדם  

הראשון, ולא היה באורך הזמן אשר מאדם עד משה רבינו רק אלפים וחמש מאות שנה בקרוב, ואילו  

הספור לבד היה האדם מסופק בדבר, כי נמצאו אז בני האדם מפוזרים בקצוות הארץ  בא להם זה  

וזכרון   כלם  ביחסם  הזה  ספק  והוסרה  מאד,  רחוקים  חלוקים  ולשונות  חלוקות  ומשפחות  כלה 

ולהגיד מקום שכנם, והטעם   ושנותיהם,  פלוני  בן  פלוני  וזכר שמות המפורסמים מהם  הסתעפם, 

והטעם המביא להחלק לשונותם, ושמתחלה היו במקום אחד ושפה    המביא להתפזרם בקצות הארץ,

 אחת לכולם, כי כן ראוי להיותם בני איש אחד... 

למחות זכר  , והוא שהשי"ת צוה  ספור משפחות בני שעיר ויחסם בפרט הוא מפני מצוה אחתאמנם  

להרגן ...    היה בן אליפז מן תמנע אחות לוטן, אך שאר בני עשו לא ציווה  לבדו עמלק אמנםעמלק  

ואילולא התבארו היחסים ההם ופרטיהם היו כולם נהרגים בפשיעה, לכן באר הכתוב משפחותיהם  

 ואמר שאלו שתראו אותם בשעיר ומלכות עמלק אינם כלם בני עמלק. 

 יחס ה' לעשו וליעקב על פי ההפטרה לפרשת תולדות

 אל עשו ואל יעקב:  ההפטרה של פרשת תולדות, מלאכי פרק א, פותחת בהשוואת יחסו של ה'

 מלאכי א: 

ו ְלַיֲעקֹּב ְנֻאם ה' ָואַֹּהב ֶאת ַיֲעקֹּב  ָ ש  א ָאח עֵּ  ב...ֲהלוֹּ

י...  נֵּאתִּ ָ ו ש  ָ ש   ג ְוֶאת עֵּ

 ז:-המשך הפרק הוא תוכחה כלפי מעשי ישראל. פסוקים ו

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹּניו ו ן ְיַכּבֵּ י   ּבֵּ ָראִּ י ַאיֵּּה מוֹּ ים ָאנִּ נִּ ם ֲאדוֹּ י ְואִּ דִּ י ַאיֵּּה ְכבוֹּ ם ָאב ָאנִּ  ְואִּ

ים  ת ָלֶכם ַהּכֲֹּהנִּ ֶמָך:   ָאַמר ה' ְצָבאוֹּ ינּו ֶאת ש ְ ה ָבזִּ ּמֶ ם ּבַ י ַוֲאַמְרּתֶ מִּ זֵּי ש ְ  ּבוֹּ

ָמְרֶכם ש ֻ  א  ַאְלנּוָך ּבֶ ה גֵּ ּמֶ ם ּבַ י ֶלֶחם ְמגָֹּאל ַוֲאַמְרּתֶ חִּ ְזּבְ ים ַעל מִּ יש ִּ ְבֶזה הּוא ז ַמּגִּ  ְלַחן ה' נִּ

ז על בזיון  -( מסביר שהקשר בין התוכחה בפסוקים ו 'מן הפרדס ' הרב ישראל אריאל )בספרו   •

ב לפסוקים  לעשו, - ה'  ושנאתו  לישראל  ה'  אהבת  בהתנהגות    ג,  מואשמים  ישראל  הוא: 

 הדומה לעשו, התנהגות של בוז.
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 הקשר אישי ]רשות[

 רש"ר הירש, כה, כז 

קטני היו  עוד  העניקו  "כל  אחד  וחינוך  אחת  תורה  הנסתרות,  נטיותיהם  להבדלי  לב  שמו  לא  ם, 

לשניהם ושכחו כלל גדול בחינוך: 'חנוך לנער על פי דרכו' וגו'. יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו  

 המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו." 

 עו. -תוך: יסודות החינוך, א, עמ' עובדומה, רש"ר הירש, "ויגדלו הנערים", ב

הרש"ר הירש מלמד אותנו לימוד גדול בחינוך, התאמה בין הדרך בה מחנכים ובין המתחנך, לא  

  לכולם מתאימה אותה הדרך.

 


