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                         בס"ד

 יעקב ועשו
 פרשת תולדות

 לע"נ דניאלי זוננפלד ז"ל
 בראשית פרק כה.1

ם ֲאח   ן ֲאָרָ֑ י ִמַפַדַּ֖ ֲאַרִמָ֔ ה ַבת־ְבתּוֵאל֙ ָהָֽ ת־ִרְבָקָ֗ ֹו אֶּ ה ְבַקְחתִ֣ ים ָשָנָ֔ ן־ַאְרָבִעִ֣ י ִיְצָח֙ק בֶּ י )כ( ַוְיִהִ֤ ן ָהֲאַרִמַּ֖ ֹות ָלָבָ֥
ה: ֹו ְלִאָשָֽ  לָ֥

ה ִא  ַהר ִרְבָקָ֥ ר לֹ֙ו ְיקָֹוָ֔ק ַוַתַּ֖ תֶּ וא ַוֵיָעִ֤ ה ִהָ֑ י ֲעָקָרַּ֖ ֹו ִכָ֥ ַכח ִאְשתָ֔ יקָֹו֙ק ְלנ ִ֣ ק ַלָֽ ר ִיְצָחִ֤ ְעַתַּ֨ ֹו:)כא( ַויֶּ  ְשתָֽ
ת־ְיק ש אֶּ ְך ִלְדר ָ֥ לֶּ ִכי ַוֵתַּ֖ ה ָאנ ָ֑ ַּ֖ ָמה זֶּ ן ָלָ֥ ר ִאם־ֵכָ֔ אמֶּ ּה ַות ִ֣ ּו ַהָבִני֙ם ְבִקְרָבָ֔ ֲצצִ֤ ק:)כב( ַוִיְתר ָֽ  ָֹוָֽ

דּו ּוְלא ֙ם ִמְלא ִ֣  ִיְך ִיָפֵרָ֑ ים ִמֵמַעַּ֖ ְך ּוְשֵנִ֣י ְלֻאִמָ֔ ּה ְשֵנִ֤י גיים גֹוִי֙ם ְבִבְטֵנָ֔ ר ְיקָֹוָ֜ק ָלָ֗ אמֶּ ד )כג( ַוי ַּ֨ ב ַיֲעב ָ֥ ו ְוַרַּ֖ ָָֽאָמָ֔ ם יֶּ
יר:  ָצִעָֽ

ם ְבִבְטָנָּֽה: ת ְוִהֵנָ֥ה תֹוִמַּ֖ דֶּ ָ֑ יָה ָללֶּ ַּ֖ ּו ָימֶּ  )כד( ַוִיְמְלאָ֥
א הָ  ו:)כה( ַוֵיֵצִ֤ ֹו ֵעָשָֽ ּו ְשמַּ֖ ר ַוִיְקְראָ֥ ת ֵשָעָ֑ רֶּ ִ֣ ֹו ְכַאדֶּ י ֻכלַּ֖  ִראשֹו֙ן ַאְדמֹוִנָ֔

 
 רשב"ם.2

ב ולכך אהבה את יעקב  -ורב יעבוד צעיר  ַהַּ֖ שאהבו הקדוש ברוך הוא וכדכתיב )מלאכי פרק א(: "ָוא 
ב": .  ת־ַיֲעק ָֽ ָֽ  אֶּ

 
 בראשית פרק כז.3
ה ִא ) ל־ִרְבָקַּ֖ ב אֶּ ר ַיֲעק ָ֔ אמֶּ ק:יא( ַוי ִ֣ יש ָחָלָֽ י ִאָ֥ ִכַּ֖ ר ְוָאנ  יש ָשִעָ֔ ו ָאִח֙י ִאִ֣ ן ֵעָשִ֤ ֹו ֵהִ֣  מָ֑

י )יב(  ִניֵּׁ֙ ָאִבִ֔ ֵּׁ֙ י ְיֻמש  ַ֤ ַע אּול  יִתי ְבֵעיָנַּ֖יו ִכְמַתְעֵתָ֑ ה:ְוָהִיָ֥ א ְבָרָכָֽ ה ְול ִ֥ י ְקָלָלָ֖ ַ֛ י ָעל  אִתִ֥ ב   ְוה 
ֹו  ר לֹ֙ו ִאמָ֔ אמֶּ י )יג( ַות ִ֤ י ִקְלָלְתךָ֖ ְבִנִ֑ ִ֥ ע ָעל  ְך ְשַמָ֥ י: ַא  ח־ִלָֽ ְך ַקָֽ י ְוֵלָ֥ ִלַּ֖  ְבק 

 
 תרגום אונקלוס.4

 ברם קביל מני ואיזיל סב לי: עלי אתאמר בנבואה דלא ייתון לוטיא עלך ברי ואמרת ליה אמיה 
 
 בראשית פרק יח.5

ל: הֶּ ר ִהֵנָ֥ה ָבא ָֽ אמֶּ ָך ַוי ַּ֖ ָ֑ ה ִאְשתֶּ יו ַאֵיַּ֖ה ָשָרִ֣ ּו ֵאָלָ֔  )ט( ַוי אְמרִ֣
ר  אמֶּ ֹוב ָאשַ֤ )י( ַוי ָ֗ ך שׁ֣ ִ֑ ה ִאְשת  ן ְלָשָרׁ֣ ָ֖ ה־ב  ה ְוִהנ  ָיִ֔ ת ח  ׁ֣ יךֵּׁ֙ ָכע  ל ֶ֙ יו:ּוב א  ּוא ַאֲחָרָֽ ל ְוהָ֥ הֶּ ַתח ָהא ַּ֖ ָ֥ ַעת פֶּ ַמ  ה ש   ְוָשָרָ֥

ים: ַרח ַכָנִשָֽ ה א ַּ֖ ֹות ְלָשָרָ֔ ים ָחַדל֙ ִלְהיִ֣ ים ַבָיִמָ֑ ים ָבִאַּ֖ ם ְוָשָר֙ה ְזֵקִנָ֔  )יא( ְוַאְבָרָהִ֤
ה בְ )יב(  ק ָשָרָ֖ ִ֥ ִתְצח  ן:ו  ָֽ י ָזק  ִנָ֖ אד  ָֽ ה ו  ְדָנִ֔ י ע  ְיָתה־ִלׁ֣ י ְבֹלִתיֵּׁ֙ ָהָֽ ַ֤ ֲחר  ר א  אמ ִ֑ ּה ל   ִקְרָבׁ֣

 
 בראשית פרק יז.6

ים  ר ָאֹלִהָ֗ אמֶּ קֲאָבל֙ )יט( ַוי ִ֣ ֹו ִיְצָחִ֑ ת־ְשמָ֖ אָת א  ן ְוָקָרִ֥ ת ְלךֵּׁ֙ ב ִ֔ ד  ַ֤ ל  ה ִאְשְתךָ֗ י  ֹו  ָשָרׁ֣ י ִאת  ת־ְבִריִתָ֥ י אֶּ ִתַּ֨ ַוֲהִקמ 
ית עֹוָלַּ֖  יו:ִלְבִרָ֥ ֹו ַאֲחָרָֽ  ם ְלַזְרעָ֥

 
 רמב"ן.7

)לעיל יז יט( אבל שרה אשתך יולדת אברהם לא גילה לה הנאמר לו מתחילה וראוי שנאמר עוד כי 
, כי ידע כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אולי המתין עד שלוח השם אליה הבשורה ביום מחרלך בן. 

 אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים )עמוס ג ז(.
 
 רק כהבראשית פ.8

ר  ת ֵשָעָ֑ רֶּ ִ֣ ֹו ְכַאדֶּ י ֻכלַּ֖ א ָהִראשֹו֙ן ַאְדמֹוִנָ֔ ו)כה( ַוֵיֵצִ֤ ָשָֽ ֹו ע  ּו ְשמָ֖ ִיְקְראִ֥  :ו 
ו  ב ֵעָשָ֔ ֙ת ַבֲעֵקִ֣ זֶּ ֙ ֹו א חֶּ יו ְוָידִ֤ א ָאִחָ֗ ן ָיָצִ֣ ֲחֵרי־ֵכֵ֞ ב)כו( ְוַאָֽ ֲעק ִ֑ ֹו י  א ְשמָ֖ ִיְקָרִ֥ ם: ו  ת א ָתָֽ דֶּ ָ֥ ים ָשָנַּ֖ה ְבלֶּ ן־ִשִשָ֥ ק בֶּ  ְוִיְצָח 

 
 רש"י בראשית פרק כה פסוק כה.9

 בשערו כבן שנים הרבה: שהיה נעשה ונגמר, לפי הכל קראו לו כן -ויקראו שמו עשו 
 
 בראשית פרק כה.10

ם ָהָאד ֙ם ַהזֶָּ֔  ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאד ִ֤ ב ַהְלִעיֵטִ֤ ל־ַיֲעק ָ֗ ָֽ ו אֶּ ר ֵעָשָ֜ אמֶּ ִכי ַוי ַּ֨ י ָעֵיֵַּ֖֖ף ָאנ ָ֑ ֹוםה ִכָ֥ ֹו ֱאדָֽ א־ְשמָ֖ ן ָקָרָֽ ִ֥ ל־כ   : ע 
 

 רש"י .11
שדומות לגלגל להברות את האבל. ולמה עדשים, ובישל יעקב עדשים  ...ואותו היום מת אברהם 

 שהאבלות גלגל החוזר בעולם 
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 בראשית פרק כה.12

ו ִהֵנ ה  ר ֵעָשָ֔ אמֶּ ּות ַוי ִ֣ ְך ָלמִ֑ ָ֖ י הֹול  ִכִ֥ הְוָלָמהָאנ  ָרָֽ י ְבכ  ָ֥ה ִלַּ֖  : ־זֶּ
 
 אבן עזרא בראשית פרק כה פסוק לב.13

שבכל יום ויום הוא מסתכן בעצמו כאשר יצא לצוד שמא יהרגוהו וטעם הנה אנכי הולך למות 
 , ויתכן שימות קודם אביו:החיות

 
 רש"י.14

בהם  ואין אדם מדקדקכל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם  -ויגדלו הנערים ויהי עשו 
 מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה:

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

 
 אבן עזרא.15

 שו , כי רוב החיות בדרך מרמה יתפיודע ציד לעולם מלא מרמות
 
 רש"ר הירש.16

, הוא ידע לרתק את אביו בהרפתקאות הציד ספורי הציד היו בפיוציד בפיו. אפשר לפרש: 
וזה מתקבל על הדעת יותר: גם בפיו היה ציד, הוא עסק בציד, היה צייד גם בפיו.  -ועלילותיו; או 

 את אמנות הציד ונכליו הוא ידע לכוון גם נגד אביו. 
, הוא לא "צד" אותה, אלא באישיותו רכש את אהבתה: אה מעצמהאך אהבת רבקה על יעקב ב

 אהבת את יעקב.
 
 בראשית פרק כז.17

ְרא ת  יָניו מ  יןָ ע  ִתְכה  ן ִיְצָחק ו  ְיִהי ִכי ָזק  ר ֵאָליו ִהֵנִני:ו  ר ֵאָליו ְבִני ַוי אמֶּ ת ֵעָשו ְבנֹו ַהָגד ל ַוי אמֶּ  ַוִיְקָרא אֶּ
 
 פסוק ארשב"ם בראשית פרק כז .18
 כמו שמצינו בספר שמואל ועיניו החלו כהות: מן הזקנה, -ותכהינה עיניו  )א(
 
 .רש"י בראשית פרק כז פסוק א91
 .בעשנן של אלו -ותכהין  (א)

דבר אחר כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו, באותה שעה נפתחו השמים וראו 
 .עיניו, לפיכך כהו עיניו וירדו דמעותיהם ונפלו על מלאכי השרת והיו בוכים

 כדי שיטול יעקב את הברכות:דבר אחר 
 
 בראשית פרק יט.20

ְחָדו)יט(  ְלכּו י  י  ָיֻקמּו ו  ל ְנָעָריו ו  ְבָרָהם א  ָיָשב א  ב ַאְבָרָהם ִבְבֵאר ָשַבע: ו  ל ְבֵאר ָשַבע ַוֵישֶּ  אֶּ
 
 רש"ר הירש.21

קטנות כגדולות,במעשי אבותינו ודוקא שגיאות,לא נמנעו חכמינו מלגלות חולשות ובשום מקום 
 ..כל עוד היו קטנים לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות.ע"י כך הגדילו תורה... 
המושיב את יעקב ועשו על ספסל למודים אחד ..."חנך לנער עפ"י דרכו"ושכחו כלל גדול בחנוך:

 מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל
 


