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פרשת ויצא תשע"ד
יעקב ועשו
רש"י

בראשית פרק כה

ֵ ְנֵי )כג( ויאמר ה' לה < על ידי שליח ,לש נאמר ברוח
ֹאמר יְ קֹוָק ָל ְנֵי >גיי< גיִ  ְ ִב ְטנ ְ
)כג( ַו ֶ
הקודש והוא אמר לה :שני גוי בבטנ < גיי
ֶא ָמ& וְ ַרב
ְל "א ִ!י ִמ ֵ! ַעיִ ְ יִ ֵָ %רד ְלאֹ ִמ ְלאֹ י ֱ
כתיב ,אלו אנטונינוס ורבי ,שלא פסקו מעל
ַי ֲעבֹד ָצ ִעיר... :
שולחנ לא צנו 3ולא חזרת לא בימות החמה ולא
ֶא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָ/ו ִ0י ַציִ ד ְ ִפיו וְ ִר ְב ָקה
)כח( ַו ֱ
בימות הגשמי :ושני לאמי < אי 3לאו אלא
א ֶֹה ֶבת ֶאת ַי ֲעקֹב) :כט( ַו ָ זֶד ַי ֲעקֹב נ ִָזיד ַו ָ בֹא ֵע ָ/ו
מלכות :ממעי יפרדו < מ 3המעי ה נפרדי,
ֹאמר ֵע ָ/ו ֶאל ַי ֲעקֹב
ִמַ 3ה ֶָ 4דה וְ ה א ָעיֵ) :5ל( ַו ֶ
יטנִ י נָא ִמָ 3ה6דֹ ָה6דֹ ַהֶ7ה ִ0י ָעיֵ6 5נ ִֹכי ַעל זה לרשעו וזה לתומו :מלא יאמ < לא ישוו
ַה ְל ִע ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ִמ ְכ ָרה ַכ  בגדולה ,כשזה ק זה נופל ,וכ 3הוא אומר
ֵָ 30ק ָרא ְמ ֱאד) :לא( ַו ֶ
)יחזקאל כו ב( אמלאה החרבה ,לא נתמלאה צור
הל ְ
ֹאמר ֵע ָ/ו ִהֵ8ה 6נ ִֹכי ֵ
ֶאת ְכ ָֹר ְת ָ ִלי) :לב( ַו ֶ
אלא מחורבנה של ירושלי) :כח( בפיו < כתרגומו
ֹאמר ַי ֲעקֹב
ָלמ ת וְ ָל ָ!ה ֶ7ה ִלי ְכ ָֹרה) :לג( ַו ֶ
בפיו של יצחק .ומדרשו בפיו של עשו שהיה צד
ִה ְָ 9ב ָעה ִ:י ַַ  0ו ִ ַָ 9בע ל ַו ִ ְמֹ0ר ֶאת ְכ ָֹרת
אותו ומרמהו בדבריו) :כט( ויזד < לשו 3בישול,
ֲד ִי
ָתְ 3ל ֵע ָ/ו ֶל ֶח נְ ִזיד ע ָ
ְל ַי ֲעקֹב) :לד( וְ ַי ֲעקֹב נ ַ
כתרגומו :והוא עי < 5ברציחה ,כמה דתימא
ֵל ְ ַו ִ ֶבז ֵע ָ/ו ֶאת ַה ְכ ָֹרה:
ָק ַו ַ
ֵ ְ; ַו ָ
ֹאכל ַו ְ
ַו ַ
)ירמיה ד לא( כי עיפה נפשי להורגי:
)ל( הלעיטני < אפתח פי ושפו הרבה לתוכה ,כמו ששנינו אי 3אובסי 3את הגמל אבל מלעיטי 3אותו :מ
האד האד < עדשי אדומות ,ואותו היו מת אברה שלא יראה את עשו ב 3בנו יוצא לתרבות רעה,
ואי 3זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה ,לפיכ קצר הקב"ה חמש שני משנותיו ,שיצחק חי מאה
ושמוני שנה וזה מאה שבעי וחמש שנה ,ובישל יעקב עדשי להברות את האבל .ולמה עדשי,
שדומות לגלגל שהאבלות גלגל החוזר בעול )ועוד מה עדשי אי 3לה פה כ האבל אי 3לו פה שאסור
לדבר .ולפיכ המנהג להברות את האבל בתחלת מאכלו ביצי שה עגולי ואי 3לה פה ,כ אבל אי3
לו פה כדאמרינ 3במועד קט) 3כא ב( אבל כל שלשה ימי הראשוני אינו משיב שלו לכל אד וכל
שכ 3שאינו שואל בתחלה ,משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל וכו'() :לא( מכרה כיו < כתרגומו כיו
דילה ,3כיו שהוא ברור ,כ מכור לי מכירה ברורה :בכרת < לפי שהעבודה בבכורות ,אמר יעקב אי3
רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה) :לב( הנה אנכי הול למות < )מתנודדת והולכת היא הבכורה שלא
תהא כל עת העבודה בבכורות כי שבט לוי יטול אותה ועוד( אמר עשו מה טיבה של עבודה זו ,אמר לו
כמה אזהרות ועונשי 3ומיתות תלוי 3בה ,כאותה ששנינו אלו ה 3שבמיתה שתויי יי ,3ופרועי ראש .אמר
אני הול למות על ידה ,א כ 3מה חפ& לי בה) :לד( ויבז עשו < העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו
של מקו:
בראשית פרק כז
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יתי
6ביו 6נ ִֹכי ֵע ָ/ו ְכ ֶֹר ָ ָע ִִ /
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ִ
)יט( ַו ֶ
ידי
6כ ָלה ִמ ִֵ C
ֲַ 0א ֶר ְִ ַ Bר ָ; ֵא ָלי ק  נָא ְ ָבה וְ ְ
ַפ ֶ ָ... :
ֲכ ִ8י נ ְ
ַעֲב ר ְ; ָבר ַ
)מא( ַו ִ ְ/טֹ ֵע ָ/ו ֶאת ַי ֲעקֹב ַעל ַה ְ ָר ָכה ֲא ֶר ֵרֲכ
6בי
ֹאמר ֵע ָ/ו ְ ִל יִ ְק ְרב יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
6ביו ַו ֶ
ִ
6חי:
Dה ְרגָה ֶאת ַי ֲעקֹב ִ
וְ ַ

)יט( אנכי עשו בכור < אנכי המביא ל ,ועשו הוא
בכור :עשיתי < כמה דברי כאשר דברת אלי:
שבה < לשו 3מיסב על השלח ,3לכ מתורג
אסתחר) :מא( יקרבו ימי אבל אבי < כמשמעו,
שלא אצער את אבא .ומדרש אגדה לכמה פני
יש:

בראשית פרק ל פסוק כה

רש"י

יס 5כאשר ילדה רחל את יוס < משנולד שטנו של עשו ,שנאמר )עובדיה
ָל ָדה ָר ֵחל ֶאת ֵ
וַיְ ִהי ֲַ 0א ֶר י ְ
א יח( והיה בית יעקב אש ובית יוס 5להבה ובית עשו לקש ,אש בלא
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ָל ָבֵ :ְ ַ 3חנִ י
ַו ֶ
להבה אינו שולט למרחוק ,משנולד יוס 5בטח יעקב בהקב"ה ורצה
Dר ִצי:
קמי ְל ְ
וְ ֵא ְל ָכה ֶאל ְמ ִ
לשוב:
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ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן יט

ִס ְפ ָרא ְִ Bצנִ יע ָתא:
ָביא ַעל ִגְ יֹנת וְ כ ' ) ֲח ַב Eק ג(:
ְ; ִפ ָ:ה ַל ֲח ַב Eק ַהִ 8
יתא ְ ִס ְפ ָרא ְִ Bצנִ יע ָתאְ %ִ ,ר ָקא ַק ְד ָמ6ה )ז ַֹהר ְ;ר ָמה ,קע"ו:(:
ִא ָ
%Dי:3
%Dיִ ְ 3
יחיִ 3
ַעד ָלא ֲהוֵי ַמ ְת ְק ָלאָ ,לא ֲהוֵי ַמ ְִ ִF
י ִלנְ ס ַֹע ְל ַה ַBִ Cיק ִל ְמ ַֹע ִמ ִ%יוֲ ,הלֹא ֶא ְפ ָר ְל ַע ֵָ Iְ ַ 3פ ִרי
עלַ :על ָמה ָצ ִר ְ
]א[ ִ0י ָק ֶה ְל ָה ָ
9מ ַע ִמ ִ%י ַה ַBִ Cיק
;ע ֶלת ָFדל0ִ ,י יֵ ִח :ק ָFדל ֵיַ 3ה ֵ
ֱ ֶ Dא ֶמת ה א ֶ
ְִ Bב ֵרי מ ָסר? ְ
9מ ַע ִמ ִ%י ֶ ַָ 9מע ִמ ִ%י
אמר ִ ְמ; ִמ ָ0ל ֶ ֵֵ ֶ 0ְ 30
Dחר ָה ֵ
9מ ַע ִמ ִ%י ֵ
ָה ֱא ֶמת ְ ַע ְצמ ֵביַ 3ה ֵ
9מ ַע ִמ ִ%י ַה ַBִ Cיק
ירד ְ ָכל ַַ %ע ִמ ְַ BרָFא ְל ַד ְרָFא ָרחק ִמ ִ%י ַה ַBִ Cיק .וְ ֵכֵ 3יַ 3ה ֵ
9מ ַע0ִ ,י ֵ
ַה ֵ
יתר:
ַל ְמ ַע ֵֶ Iֵ ַ 3פר ה א ִח :ק ָFדל ְ ֵ
ֶַ ְ 0את ַה ָ%נִ יַ ֶ ,כל ָ0ל ֶא ָחד ִל ְראת ֶאת ָ%נָיו ַ ָ%נִ י ֶ0ְ :מ ְ ַמ ְר6הַ ,עד
י ְלז ֵ
]ב[ ִ0י ָצ ִר ְ
ַיט ַ ָ%נִ י ֶ,:
ֲשֹיוַ ,רק ִמ ַ!ה ִֶ 9
תכ ָחה ְבלֹא מ ָסר יִ ְת ָח ֵרט ֲח ֵבר ֵ; ֶכַ 5על ַמע ָ
ֲא ֶר ְלֹא ָ
ח ְ:
י ָ%נָיו ְמ " ָEע ְ ֶ
ַיט ַ ָ%נִ י ֶ :יִ ְר ֶאה ֶאת ַע ְצמ ְ0מ ְ ַמ ְר6הֵ ,א ְ
ִ0י ַעל יְ ֵדי ֶ ִ

