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פרשת וישלח תשפ"ב
למה יעקב ועשו נולדו תאומים?
רש"י

בראשית פרק כה פסוק כג

ויאמר ה' לה  -על ידי שליח ,לשם נאמר ברוח הֹקודש והוא
ּושנֵי ְלאֻ ִמים ִממֵ עַ ִיְך
וַי ֹּאמֶ ר יְֹקוָֹק לָּה ְשנֵי גיים גויִ ם בְ בִ ְטנְֵך ְ
אמר לה :שני גוים בבטנך  -גיים כתיב ,אלו אנטונינוס ורבי,
יִפָרדּו ּולְ אֹּם ִמ ְלאֹּם יֶאֱ ָמץ וְ ַרב ַי ֲעבֹּד צָ עִ יר:
ֵ
שלא פסֹקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת לא בימות החמה
ולא בימות הגשמים :ושני לאמים  -אין לאום אלא מלכות :ממעיך יפרדו  -מן המעים הם נפרדים ,זה לרשעו וזה לתומו:
מלאם יאמץ  -לא ישוו בגדולה ,כשזה ֹקם זה נופל ,וכן הוא אומר (יחזֹקאל כו ב) אמלאה החרבה ,לא נתמלאה צור אלא
מחורבנה של ירושלים:
בראשית פרק כה

טּורה( :ה) ַו ִי ֵתן ַאבְ ָר ָהם ֶאת כָל אֲ שֶ ר לו לְ ִי ְצ ָחֹק( :ו) וְ לִ ְבנֵי
(ד) ּובְ נֵי ִמ ְדיָן עֵ יפָ ה וָ עֵ פֶר וַ חֲ נְֹּך וַאֲ בִ ידָ ע וְ ֶא ְל ָדעָ ה ָכל ֵאלֶה ְבנֵי ְֹק ָ
יְמי ְשנֵי ַחיֵי
עודּנּו ַחי ֵֹק ְד ָמה ֶאל ֶא ֶרץ ֶֹק ֶדם( :ז) וְ ֵאלֶה ֵ
הַ פִ ילַ גְ ִשים אֲ שֶ ר ל ְַאבְ ָרהָ ם נ ַָתן ַאבְ ָרהָ ם מַ ָתנֹּת וַ יְשַ לְחֵ ם ֵמעַ ל ִיצְ חָ ֹק בְ נו בְ ֶ
ַאבְ ָרהָ ם אֲ שֶ ר חָ י ְמ ַאת שָ נָה וְ ִשבְ עִ ים שָ נָה וְ חָ מֵ ש ָשנִים( :ח) ַו ִיגְ וַע וַ י ָָמת ַא ְב ָרהָ ם ְב ֵשיבָ ה טובָ ה ָז ֵֹקן וְ שָ בֵ עַ ַוי ֵָא ֶסף ֶאל עַ ָמיו:
ַיִֹקבְ רּו אֹּתו ִיצְ חָ ֹק וְ ִי ְש ָמעֵ אל בָ נָיו ֶאל ְמעָ ַרת ַהמַ כְ ֵפ ָלה ֶאל ְשדֵ ה עֶ פְ רֹּן בֶ ן צ ַֹּחר ַה ִח ִתי אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי ַמ ְמ ֵרא( :י) ַה ָש ֶדה אֲ שֶ ר
(ט) ו ְ
ֹלהים ֶאת יִ ְצ ָחֹק ְבנו וַ יֵשֶ ב
ָֹקנָה ַאבְ ָרהָ ם מֵ ֵאת בְ נֵי חֵ ת ָשמָ ה ֹֻקבַ ר ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה ִא ְשתו( :יא) וַ י ְִהי ַאחֲ ֵרי מות ַא ְב ָר ָהם ַויְבָ ֶרְך אֱ ִ
ת ְלדֹּת י ְִש ָמעֵ אל בֶ ן ַאבְ ָרהָ ם אֲ שֶ ר ָי ְל ָדה ָהגָר ַה ִמ ְצ ִרית ִשפְ ַחת ָש ָרה ל ְַא ְב ָר ָהם( :יג) וְ ֵאלֶה
יִ צְ חָ ֹק עִ ם בְ ֵאר לַחַ י ר ִֹּאי :ס (יב) וְ ֵאלֶה ֹּ
ּומ ָשא( :טו) חֲ ַדד וְ ֵתימָ א
דּומה ַ
ּומ ְש ָמע וְ ָ
ּומ ְב ָשם( :יד) ִ
ְשמות בְ נֵי יִ ְשמָ עֵ אל בִ ְשמ ָֹּתם לְתו ְלד ָֹּתם בְ כֹּר י ְִשמָ עֵ אל ְנבָ יֹּת וְ ֵֹקדָ ר וְ ַא ְד ְב ֵאל ִ
יאם לְ אֻ מ ָֹּתם( :יז) וְ ֵאלֶה ְשנֵי
ּוב ִטיר ָֹּתם ְשנֵים עָ ָשר נ ְִש ִ
יְטּור נָפִ יש ו ֵָֹק ְדמָ ה( :טז) ֵא ֶלה הֵ ם בְ נֵי י ְִשמָ עֵ אל וְ ֵאלֶה ְשמ ָֹּתם בְ חַ צְ ֵריהֶ ם ְ
ֹלשים שָ נָה וְ שֶ בַ ע שָ נִ ים וַ יִגְ וַ ע ַוי ָָמת וַ י ֵָאסֶ ף ֶאל עַ ָמיו( :יח) וַ ִי ְשכְ נּו ֵמחֲ וִ ילָה עַ ד שּור אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי ִמצְ ַריִ ם
ּוש ִ
חַ יֵי יִ ְשמָ עֵ אל ְמ ַאת שָ נָה ְ
ּׁשּורה עַ ל פְ נֵי כָ ל ֶא ָחיו נָפָ ל :פ פרשת תולדות (יט) וְ ֵאלֶה תו ְלדֹּת ִי ְצ ָחֹק בֶ ן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם הו ִליד ֶאת יִ ְצ ָחֹק( :כ) וַיְ ִהי
בֹּאֲ כָה ַא ָ
תּואל הָ אֲ ַר ִמי ִמ ַפ ַדן אֲ ָרם אֲ חות ָלבָ ן ָהאֲ ַר ִמי לו ל ְִא ָּׁשה( :כא) וַ יֶעְ ַתר יִ ְצ ָחֹק לַיֹקוָֹק
יִ צְ חָ ֹק בֶ ן ַא ְרבָ עִ ים ָשנָה בְ ַֹק ְחתו ֶאת ִרבְ ָֹקה בַ ת בְ ֵ
וַתלֶ ְך
לְ נֹּכַח ִא ְשתו כִ י ע ֲָֹק ָרה ִהוא ַויֵעָ ֶתר לו יְֹק ָוֹק ו ַַתהַ ר ִרבְ ָֹקה ִא ְשתו( :כב) ַוי ְִת ֹּרצֲצּו ַהבָ נִ ים ְב ִֹק ְרבָ ּה וַת ֹּאמֶ ר ִאם כֵן לָ ָמה ֶזה ָאנֹּכִ י ֵ
ּושנֵי לְאֻ ִמים ִמ ֵמעַ יְִך ִיפ ֵָרדּו ּו ְלאֹּם ִמ ְלאֹּם יֶאֱ ָמץ וְ ַרב ַי ֲעבֹּד צָ עִ יר:
לִדרֹּש ֶאת יְ ֹקוָֹק( :כג) וַ י ֹּאמֶ ר יְֹקוָֹק לָ ּה ְשנֵי גיים גויִם בְ בִ ְטנְֵך ְ
ְ
תומם בְ בִ ְטנָּה( :כה) ַויֵצֵ א ָה ִראשון ַא ְדמונִ י כֻלו כְ ַא ֶד ֶרת ֵשעָ ר ַוי ְִֹק ְראּו ְשמו עֵ ָשו( :כו) וְ ַאחֲ ֵרי כֵ ן
(כד) ַוי ְִמלְ אּו י ֶָמיהָ לָלֶ דֶ ת וְ ִהּנֵה ִ
יָצָ א ָא ִחיו וְ יָדו אֹּחֶ זֶת בַ ע ֲֵֹקב עֵ ָשו ַוי ְִֹק ָרא ְשמו ַי ֲעֹקֹּב וְ ִיצְ חָ ֹק בֶ ן ִש ִּׁשים שָ נָה ְבל ֶֶדת א ָֹּתם( :כז) ַויִגְ ְדלּו ַהּנְעָ ִרים וַ יְ ִהי עֵ ָשו ִאיש יֹּדֵ עַ
צַ יִד ִאיש שָ דֶ ה וְ ַי ֲעֹקֹּב ִאיש ָתם יֹּשֵ ב אֹּהָ לִ ים( :כח) ַויֶאֱ הַ ב יִ צְ חָ ֹק ֶאת עֵ שָ ו כִ י צַ יִד ְבפִ יו וְ ִר ְב ָֹקה א ֶֹּהבֶ ת ֶאת ַי ֲעֹקֹּב( :כט) וַ יָזֶד ַי ֲעֹקֹּב
נָזִ יד וַ יָב ֹּא עֵ ָשו ִמן הַ שָ דֶ ה וְ הּוא עָ יֵף( :ל) וַ י ֹּאמֶ ר עֵ שָ ו ֶאל ַי ֲעֹקֹּב הַ ְלעִ יטֵ נִ י נָא ִמן ָה ָאדֹּם ָה ָאדֹּם ַה ֶזה כִ י עָ יֵף ָאנֹּכִ י עַ ל כֵ ן ָֹק ָרא ְשמו
אֱ דום:
בראשית פרק לג

רש"י

(א) וַיִ שָ א ַי ֲעֹקֹּב עֵ ינָיו ַוי ְַרא וְ ִהּנֵה עֵ שָ ו בָ א וְ עִ מו ַא ְרבַ ע
מֵ אות ִאיש ַויַחַ ץ ֶאת הַ ְי ָל ִדים עַ ל ל ֵָאה וְ עַ ל ָרחֵ ל וְ עַ ל ְש ֵתי
שנָה
יהן ִרא ֹּ
הַ ְּׁשפָחות( :ב) ַויָשֶ ם ֶאת הַ ְּׁשפָ חות וְ ֶאת ַי ְל ֵד ֶ
לֵאה וִ ילָדֶ יהָ ַאחֲ ֹּרנִים וְ ֶאת ָרחֵ ל וְ ֶאת יוסֵ ף ַאחֲ ֹּרנִים:
וְ ֶאת ָ
ֵיהם וַ יִ ְש ַתחּו ַא ְרצָ ה שֶ בַ ע פְ עָ ִמים עַ ד
(ג) וְ הּוא עָ בַ ר לִ פְ נ ֶ
גִ ְשתו עַ ד ָא ִחיו( :ד) ַוי ָָרץ עֵ ָשו ל ְִֹק ָראתו ַוי ְַחבְ ֵֹקהּו ַויִ פֹּל עַ ל
ָארו וַ יִ ּׁשָ ֵֹקהּו ַו ִי ְבכּו:
צַ ּו ָ

(ב) ואת לאה וילדיה אחרונים  -אחרון אחרון חביב( :ג) עבר
לפניהם  -אמר אם יבא אותו רשע להלחם ,ילחם בי תחילה:
(ד) ויחבקהו  -נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחוואות
הללו :וישקהו  -נֹקוד עליו ,ויש חולֹקין בדבר הזה בברייתא
דספרי (בהעלותך סט) ,יש שדרשו נֹקודה זו לומר שלא נשֹקו בכל
לבו .אמר ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעֹקב,
אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשֹקו בכל לבו:
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