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ועשיו יעקב  ועשיו  יעקב   

הבאות  הפרשות   לאורך  וממשיכים  אמם  בבטן  עוד  המתחילים  ועשיו  יעקב  של  המורכבים  יחסיהם 
התורה  שבו  ובאופן  ביניהם  היחסים  באופי  ועיון  לימוד  דברים,  של  בעומקם  להתבוננות  אותנו  מזקיקים 
כפי  ההיסטוריה  במשך  העולם  ואומות  ישראל  עם  ליחסי  הגרעין  את  גם  אותנו  ללמד  עשוי  אותו  מתארת 

שמבואר בדברי חז"ל:

קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, ישבו שתיהן אל תאמן. חרבה קסרי 
זו  מליאה  אם  'אמלאה החרבה',  קסרי תאמן. שנאמר  וישבה  ירושלים  חרבה  ירושלים,  וישבה 
זו. רב נחמן בר יצחק אמר מהכא 'ולאם מלאם יאמץ'. )מגילה ו(. זו. אם מליאה זו חרבה  חרבה 

האם ניתן לגנוב ברכות
לכדי  ויעקב  עשיו  מגיעים  בו  הרגע  את  המספרת  הברכות  גניבת  מפרשת  מהסוף,  דוקא  נתחיל  עיוננו  את 
עימות ממשי, פרשה זו מעלה תמיהות רבות: התמיהה המרכזית נוגעת לעצם המושג של גניבת הברכות, 
הן  ניתן לשים תחת הגלימה אלא  'לגנוב' ברכות? הלא ברכות אינן חפץ אותו  ניתן  ניתן בכלל  באיזה מובן 
עשיו  של  ראשו  אם  לי  מה  ומשכך  מסויים,  אדם  על  לחול  ומכוונות  המברך  מלב  נובעות  הן  תפילה.  כעין 
תחת ידיו של יצחק או ראשו של יעקב? וכי אם היה אדם או שמא בעל חיים אחר מכניס את ראשו תחת 

ידיו של יצחק בשעת הברכות, הוא היה זה שמתברך בברכותיו של יצחק?

נחרד חרדה  יעקב הוא  יצחק בהערמתו של  יצחק. לאחר שנוכח  נוגעת לתגובת  זו  נוספת בפרשה  תמיהה 
בשל  גדולה  מחרדה  המיידי  המעבר  יהיה".  ברוך  "גם  ואומר  בדעתו  נמלך  הוא  כמימרא  ברגע  אך  גדולה, 
נראה תמוה, אם  יעקב  יהיה' שזו בעצם הסכמה להחלת ברכתו על  'גם ברוך  גניבת הברכות, לבין הכרזתו 

נחרד יצחק ממעשה הרמייה והגניבה מדוע תיכף הוא חוזר ומאשר את נתינת הברכות ליעקב?

בכדי להבין זאת עלינו לשוב אל תחילתו של הסיפור, אל ערש לידתם של יעקב ועשיו;

ַוִּיְתרְֹצצּו  ִאְׁשּתֹו  ִרְבָקה  ַוַּתַהר  ְיהָוה  לֹו  ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ַליהָוה  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר 
ֹגִיים  ְׁשֵני  ְיהָוה ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ִלְדרֹשׁש ֶאת-ְיהָוה  ַוֵּתֶלְך  ָאנִֹכי  ֶּזה  ָלָּמה  ַוּתֹאֶמר ִאם-ֵּכן  ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים 

ָצִעיר. ַיֲעבֹד  ְוַרב  ֶיֱאָמץ  ִמְלאֹם  ּוְלאֹם  ִיָּפֵרדּו  ִמֵּמַעִיְך  ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך 

היא  ה',  את  דרישתה  נסובה  זה  על  ולא  תאומים  שבבטנה  מעצמה  מבינה  רבקה  בפסוקים  הנראה  לפי 
רואה  שרבקה  'ההתרוצצות'  אותה  מהי  בקרבה.  להתרוצץ  החלו  שהבנים  לאחר  ה'  את  לדרוש  הולכת 
לה  שניתנה  התשובה  כיצד  כן,  כמו  אנוכי'?  זה  'למה  לומר  לה  הגורם  כך  כל  ומסעיר  משמעותי  דבר  בה 

מיישבת את דעתה?

'שני לאומים ממעייך יפרדו'
שהקומה  האפשרות  ישראל,  עם  בבניין  הבאה  הקומה  את  לבנות  הדברים  מטבע  מיועדים  ורבקה  יצחק  בני 
הבאה תיבנה ע"י שני אחים אינה בעייתית לכשעצמה, גם יעקב אבינו מעמיד שנים עשר שבטים שכל אחד 
מהם סולל דרך ייחודית משלו בעבודת השם בתוך המכלול של עם ישראל, לפיכך, כשרבקה מתוודעת לעובדה 
יחיו מתוך  שתאומים בבטנה היא איננה רואה את זה כדבר המצריך יחס מיוחד, היא מניחה ששני התאומים 
הרמוניה וישלימו האחד את השני, אך כשהיא חשה בהתרוצצות היא נחרדת. התרוצצות היא מלשון 'ריצוץ'. 
מילה זו מתארת מאבק. רבקה מבינה שבין שני התאומים בבטנה לא מתקיימת הרמוניה אלא להיפך, כל אחד 
מנסה להתקיים על חשבון האחר והבנה זו מביאה אותה לדרוש את ה'. בדרישתה היא שואלת שתי שאלות. 

א. מה פשר המאבק? ב. מי הוא הצד הטוב יותר ובמי עליה לצדד במאבק ביניהם לאחר לידתם?

התשובה שניתנת לה מאששת את תחושותיה. הקב''ה אומר לה: 'שני גוים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו' 
במי  לשאלתה  ובאשר  מהשני.  האחד  במהותם  השונים  עמים  שני  לייסד  צפויה  לידתה  שאכן  מתבשרת  היא 

עליה לצדד, היא מקבלת את התשובה "ורב יעבוד צעיר", הצעיר הוא המיועד להמשיך את שושלת אברהם.
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'ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ַיֲעֹקב', הפער בין יעקב לעשיו ניכר כבר בלידתם והוא גם קובע את שמותיהם. עשו יוצא שעיר ואדמוני, שיער 
יצר חיים מבעבע, האדום הוא צבע הדם,  ולכן נקרא שמו עשיו, אדמוניות מתארת  ובשלות  הוא סימן לבגרות 
הדם הוא הנפש, הוא עצם החיות, עשיו הוא אדם של עולם העשייה, הוא נולד עם רצון עז לחיות ולכבוש את 
הוא  אחיו,  אחרי  נשרך  זאת,  לעומת  יעקב,  המעשה.  בעולם  הנדרשת  להתמודדות  ומזומן  מוכן  והוא  העולם 
להתמודדות  פחות  ומוכן  יותר  חלש  היותו  את  מנציחה  זה  שם  קריאת  עשיו,  בעקב  היאחזותו  שם  על  נקרא 
ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  'וִיְגְּדלּו  בגדלותם.  גם  בולטים  להיות  בין השניים ממשיכים  והפערים  בעולם המעשה. תכונות אלו 

ֹאָהִלים. ֹיֵׁשב  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם  ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה  ֹיֵדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו 

'והנה תאומים בבטנה'

במקרה  איננה  תאומים  נולדו  שהם  העובדה  כי  השורשית  בהבנה  נעוצה  לעשיו  יעקב  בין  השוני  מהות  הבנת 
גדול  מערך  בתוך  אחד  קוטב  הוא  מהתאומים  אחד  שכל  משמעה  תאומים  לידת  רבה.  משמעות  לכך  יש  אלא 
בשורה  נושא  יעקב,  כמו  שעשיו,  הרי  תאומים  נולדו  ועשיו  יעקב  אם  הקטבים.  שני  של  מחיבור  רק  שעולה  יותר 
מהם  אחד  כל  מסוים,  בחסר  בהכרח  כרוכה  עמים  לשני  התפצלותם  להיפך.  וכמובן  ליעקב  גם  הנצרכת  מסוימת 

איבד את דרכו של האחר המשלימה את דרכו שלו. אובדן זה עומד ברקע חלק מהסיפורים שיופיעו בהמשך.

יושב אוהלים או איש שדה

אחד  מצד  בעולם,  האדם  של  הקיום  מתבסס  יחד  שניהם  שעל  ראשוניים  יסודות  שני  מייצגים  ועשיו  יעקב 
רוחני  תוכן  אותו  אך  הבריאה,  תכלית  שהוא  וערכי  רוחני  תוכן  לעולם  המביא  יעקב  ע"י  המיוצג  הרוח,  יסוד 
נזקק לכלים ממשיים שעל ידם הוא יוכל להתממש, ליצירת הכלים הממשיים דרושה מעורבות, נצרכת היכרות 
בבית  יושב  הפנימי  התוכן  ועל  הרוח  על  אמון  בהיותו  יעקב,  עשיו.  שמייצג  היסוד  זהו  ואורחותיו.  העולם  עם 
המדרש. הוא לא נזקק להתחככות עם העולם הממשי. לא כן עשיו שחי במרחב הארצי, הגשמי, תפקידו הוא 
לפתח את העולם, לסדר ולתקן אותו. שני קטבים אלו חשובים וכאמור, כל אחד זקוק לחברו. הקב"ה ברא את 
"רדו  בראשית  בפרשת  האדם  את  מצווה  הוא  החולין,  בעולם  מעשי  באופן  יחול  האלוהי  שהתוכן  כדי  העולם 
של  החולין  בסדרי  ועיסוק  המעשה  לחיי  "ירידה"  גם  כוללת  בעולם  ה'  שעבודת  קובע  ובזה  וכבשוה"  בארץ 
המציאות בכדי לתקן את העולם הממשי במלכות ש-ד-י. אך כדי שהעיסוק בחיי המעשה יהיה חלק מעבודת 
כלי מעשה,  יוצקים לאותם  והרוח אותו  ה' הוא צריך להיעשות מתוך הכרה בכך שתכלית העשייה היא התוכן 
היסוד המעשי צריך להירתם לתכלית אותו מביא יסוד הרוח. כאשר כיבוש העולם ותיקון סדריו עומד כתכלית 

לעצמו הוא מאבד את זכות קיומו ועשוי להגיע לכדי רצח ושחיתות מוסרית.

הכשלון של עשיו

זו הנקודה בה נכשל עשיו. הוא אינו עובד בצוותא עם יעקב אלא רואה את עשייתו בעולם כתכלית לעצמה. זו 
יעקב, הוא מנסה  דוחק את  כבר בשלב ההריון, עשיו  המשמעות העמוקה של ההתרוצצות אותה חשה רבקה 
להעמיד את הקיום כולו על יסוד המעשה ומסרב לתרום את חלקו בעולם המעשה ולשלבו עם עולם הרוח של 
הקודש  אל  עצמו  את  משייך  אינו  שעשיו  יעקב  משנוכח  יעקב.  של  בעולמו  מפנה  מתרחש  זו  בנקודה  יעקב. 
את  גם  לעצמו  לנכס  שעליו  מבין  הוא  הזה',  ה'עולם  כלי  את  קיבל  שלשמה  המטרה  את  מחטיא  הוא  ובכך 
ומכיר  המעשה  כלי  בתוך  להתממש  הוא  הרוח  עולם  שמטרת  לכך  מודע  הוא  כעשיו  שלא  עשיו,  של  כוחותיו 
בצורך שלו בכוחות של עשיו, אך אם עשיו מועל בתפקידו הרי שהוא עצמו צריך להחזיק את שני היסודות גם 
ביוזמתו כאשר הוא מצליח  זו, פעם אחת  פי תפיסה  ואכן אנו מוצאים שיעקב פועל בהמשך פעמיים על  יחד. 
גונב לעשיו את ברכת אביו יצחק  לשכנע את עשיו למכור לו את הבכורה, ופעם שניה ביוזמת רבקה אמו הוא 

ובכך מקבל את הכוחות שיועדו מלכתחילה לעשיו העוסקות ברובן בשפע גשמי.

גניבת הברכות

נוכל לבאר את תוכנה של פרשת גניבת הברכות. לאור דברינו 

ַהָּקָטן.. ְּבָנּה  ֶאת-ַיֲעקֹב  ַוַּתְלֵּבׁש  ַּבָּבִית  ִאָּתּה  ֲאֶׁשר  ַהֲחֻמדֹת  ַהָּגדֹל  ְּבָנּה  ֵעָׂשו  ֶאת-ִּבְגֵדי  ִרְבָקה  ַוִּתַּקח 

יעקב אבינו המנסה  יעקב לעשיו איננה רק תחבולה ריקה, היא מסמנת את עומק המהלך של  ההתחפשות של 
לרכוש את "ידיו" של עשיו. ליעקב יש את הקול, את מעלת הדיבור העולה מתוך היותו שייך ליסוד הרוחני של 
ידי עשיו, את כח העשייה של העולם הארצי. מתוך ההרכבה הזאת  הקיום, אך הוא נאלץ לאמץ לעצמו גם את 
ַיֲעֹקב  'ַהֹּקל קֹול  בו דרך המישוש מכריז  ויצחק שפוגש  ניגש לקבל את ברכת אביו,  של שני הכוחות בתוכו הוא 
תם  איש  רק  כבר  שאיננו  יעקב  של  החדשה  הדמות  את  במדויק  מגדירה  יצחק  של  אבחנתו  ֵעָׂשו'.  ְיֵדי  ְוַהָּיַדִים 
יושב אוהלים אלא מכיל בתוכו גם את יכולת הפעולה בעולם המעשה. "גניבת הברכות" אם כן, אינה רק הערמה 
אכן  שיעקב  אלא  חלה,  היתה  ולא  טעות  מקח  היתה  יצחק  של  ברכתו  כן  שאם  יצחק,  בפני  שווא  מצג  ויצירת 

ניכס לעצמו את אותה יכולת של עשיו שמזכה אותו בברכות יצחק ובכך זכה בברכותיו.

ומכריז  בדעתו  נמלך  הוא  תיכף  אך  גדולה,  חרדה  הראשון  ברגע  נחרד  הוא  יעקב  של  להערמה  מתוודע  כשיצחק 
בגלל  עשיו  את  אהב  יצחק  יעקב,  של  החדשה  לדמותו  יצחק  של  הסכמתו  על  מלמדת  זו  תנועה  ִיְהֶיה.  ַּגם-ָּברּוְך 
אותם כוחות מעשה שאפיינו אותו ולכן ברגע הראשון כשהבין שברכותיו לא ניתנו לעשיו הוא נחרד, אך בו בזמן 

ולכן ראוי הוא לקבל את ברכתו. הבין למפרע שיעקב כפי שהוא היום משלב בדמותו את שני היסודות, 
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 פשטא 
פשטות המתחדשים במקרא ובאגדה

יעקב - מטתו שלמה
'אברהם יצא ממנו ישמעאל  )ויקרא רבה לו, ב( הפליגו במעלת יעקב אבינו שהייתה מטתו שלמה:  חז"ל 

צדיקים. בניו  כל  שלימה,  מטתו  יעקב  אבל  אדום,  אלופי  וכל  עשו  ממנו  יצא  יצחק  קטורה,  בני  וכל 

אברהם.  לזרע  ה'  נתן  אמנם  הבטחתו  את  ישראל.  מכלל  לצאת  אפשרות  אין  ואילך  מיעקב  ואכן 
ממנו.  לצאת  או  אברהם'  'זרע  לכלל  להשתייך  האם  לבחור  יכלו  עדיין  יצחק  ובני  אברהם  בני  אך 
הוא'. ישראל  שחטא  אע"פ  'ישראל  והלאה  ממנו  שלמה,  מטתו   - יעקב  אולם  יצאו.  ועשו  ישמעאל 

לכך. שזכה  הוא  יעקב  דווקא  מדוע  טעם  לתת  יש 

והמקובל  במיזוג.  הבאות  והיראה  האהבה  שעניינה  התפארת  מידת  היא  יעקב  של  שמידתו  ידוע 
ואהבה,  חסד   - אברהם  ליצחק.  אברהם  שבין  והבינונית  האמצעית  הדרך  הוא  שיעקב  בזה  לבאר 
את  ששיבח  הרמב"ם  דברי  פי  על  והוא  הדרכים.  בין  הממצע  הוא   - ויעקב  ויראה,  גבורה   - יצחק 

המידות.  בכל  האמצעית  בדרך  ההליכה 

נראה לומר שהיכולת של יעקב לכלול בתוכו את כל הקצוות, מעמידה אותו בדרך האמת השלמה. 
גם  היא  יעקב  של  מידתו  לכן  השלמויות.  מיני  כל  את  בתוכה  שכוללת  זו  היא  המוחלטת  האמת 

ז(.  )מיכה  ְלַיֲעֹקב'  ֱאֶמת  'ִּתֵּתן   - אמת 

האהבה  או  הנפש,  מידות  מתוך  אחת  היא  שדרכם  מפני  ועשו,  ישמעאל  יצאו   - ויצחק  מאברהם 
של  המסגרת  מתוך  נפלטו  אלו,  מתכונות  בתכונתם  שונים  שהיו  ועשו  ישמעאל  ולפיכך  היראה.  או 

אברהם'. 'זרע 

את  חותם  הוא  שלמה.  מטתו  קצותיהן,  על  יחד,  גם  המידות  שתי  את  הוא  שנושא  יעקב  אך 
הוא  כלל  שהרי  ותכונה,  מידה  כל  הכוללת  ה'  עבודת  ישראל  בעם  השריש  הוא  לצאת.  האפשרות 

האפשריים. הקצוות  כל  את  ועבודתו  עצמו  בתוך 

יהודי  כל   - היסודית  הנפש  שבתכונת  לומר  בא  הוא',  ישראל  שחטא  פי  על  אף  'ישראל  של  העניין 
תכונת  שאין  לטעון  אדם  היה  יכול  יעקב,  עד  תהיה.  אשר  נפשו  תכונת  תהיה  ה',  לעבודת  מתאים 
שבדרך  כיון  כזו.  אפשרות  אין  ואילך  מיעקב  אך  אברהם,  שכרת  המיוחדת  לברית  מתאימה  נפשו 

המידות. קצוות  כל  את  כלל  הוא  עבודתו 

ואופי  במהותם  מזה  זה  השונים  שבטים  עשר  שנים  בהעמדת  מתגלמת  יעקב  של  המשכיותו 
יחד  כולם  של  ושילובם  מותו,  לפני  משה  ובברכת  לבניו  יעקב  בברכת  שמבואר  כפי  עבודתם 
ואכן,  במידותיו.  לבניו  יעקב  הנחיל  אותה  המבוקשת  השלמות  את  יוצר  ישראל  כלל  של  במכלול 

דופי". "ללא  הם  צאצאיו  שכל  זה  הוא  יעקב  רק  קמו.(  )שבת  בגמרא,  שמובא  כפי 

ה'. את  לעבוד  הוא  ומחויב  יכול  אפשרית,  ומידה  תכונה  כל  בעל  הוא,  באשר  יהודי  כל  מעתה 

אם יעקב ועשו
ְוֵעָׂשו: וברש"י  ַיֲעקֹב  ֵאם  ִרְבָקה  ֲאִחי  ָהֲאַרִּמי  ְּבתּוֵאל  ֶּבן  ָלָבן  ֶאל  ֲאָרם  ַּפֶּדָנה  ַוֵּיֶלְך  ַיֲעקֹב  ֶאת  ִיְצָחק  ַוִּיְׁשַלח 

מלמדנו. מה  יודע  איני  ועשו':  יעקב  'אם 

הוא  בה  מסוכנת  לדרך  יוצא  שיעקב  כך  על  כאן  מדובר  הפסוק;  בדברי  הסבר  להציע  נוכל  אולי 
הכוחות  ישנם  יעקב  של  במידותיו  כי  התורה  מבארת  לבן.  של  רמאותו  עם  להתמודד  יתבקש 
ועשו,  יעקב  אם  היא  אשר  באימו  הם  הללו  הכוחות  מקור  אלו,  נסיונות  עם  להתמודד  שיאפשרו 
אמו אשר שולחת אותו כעת לחרן היא אינה רק אימו של יעקב, היא אף אימו של עשיו ובמידותיה 
כוחות  אותם  טמונים  רבקה  של   בנה  ביעקב  גם  ומשכך  עשו,  את  המאפיינות  היכולות  גם  טמונות 

ברמאותו. רבקה  של  אחיה  לבן  מול  לעמוד  כדי  שלו  בדרכו  בהם  ישתמש  הוא  היום  שבבא 

רבקה הממזגת בעצמה את שני הכוחות המנוגדים - בהיותה "אם יעקב ועשיו", )ראה מאמר( מורישה 
שנותיו  במהלך  קורה  שאכן  כפי  שלו.  עשיו'  'ידי  ב  ולהשתמש  לבן  מול  לעמוד  היכולת  את  ליעקב 
עצמו  על  מעיד  שיעקב  עד  לבן.  של  רמאויותיו  עם  התמידית  והתמודדותו  ארם,  בפדן  יעקב  של 

יב(. כט  )רש"י  ברמאות"  אני  "אחיו  ללבן;  ביחס 
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דרב  אחוה  כהנא  רב  'יתיב  ע"ב:  חולין  גמ' 
קערה  וקאמר  ויתיב  הונא,  דרב  קמיה  יהודה 
רותח,  בה  לאכול  אסור  בשר  בה  שמלח 
בכותח.  לאכלו  מותר  בסכין  שחתכו  וצנון 
והאי  בלע  היתרא  האי  אביי  אמר  טעמא  מאי 
מאי  היתרא  בלע  כי  רבא  א"ל  בלע,  איסורא 
איסורא  לידי  דאתי  היתרא  האי  סוף  סוף  הוי 
האי  רבא  אמר  אלא  קאכיל,  דאיסורא  הוא 
למטעמיה,  אפשר  לא  והאי  למטעמיה  אפשר 
א"ל רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה, 

וכו', כי קאמינא דליכא קפילא'. מי לא תנן 

מחלוקתן  דיסוד  נראה  היה  בפשטות  הנה 
היוצא  לטעם  היחס  בגדר  הוא  ורבא  דאביי 
כטעם  חשוב  דאינו  ס"ל  דאביי  הקדירה,  מן 
איסור  הגורם  טעם  דרק  ס"ל  וע"כ  לגמרי, 
לכל  כאיסור  דהוא  ס"ל  ורבא  מתבטל,  אינו 
להיתר,  איסור  בין  לחלק  דאין  ס"ל  וע"כ  דבר, 
רב  בזה  נחלקו  בסמוך  דהרי  אינו,  זה  אמנם 
לא  והגמ'  דהיתרא,  נ"ט  בר  נ"ט  בדין  ושמואל 
לא  וכן  בזו.  זו  הללו  המחלוקות  את  תלתה 
שהוזכר  נ"ט  בר  נ"ט  הלשון  בגמ'  הכא  הוזכר 
הוכיחו  ומזה  ושמואל.  רב  במחלוקת  לקמן 
אכן  בפנ"ע,  מחלוקות  ב'  דהם  כאן  הראשונים 

צריך לבאר חילוק הסוגיות אל נכון.

עוד יש לברר, מדוע מקשה הגמ' מתחילה על 
בה  שמלח  קערה  בין  שחילק  כהנא  רב  דברי 
להקשות  יש  וכן  בסכין.  שחתכו  לצנון  בשר 
דיש  בפשיטות  הגמ'  יישבה  לא  טעמא  מאי 
לחלק בין קערה דהאיסור יוצא ממנה מיד אל 
לצנון  עובר  דהאיסור  בסכין  משא"כ  האוכל, 
והצנון הוא שמתערב עם החלב ויש כאן שלב 
חידש  דרב  ואף  האיסור.  נקלש  ובזה  נוסף 
לקמן דבצנון לא אמרינן נ"ט בר נ"ט, מ"מ לא 
הוא  דרב  דדינו  טעמא,  מאי  לשאול  לגמ'  היה 
דרב  מימרא  על  להקשות  אין  וא"כ  המחדש 

כהנא מחמת חידוש של רב]1[.

מימרא  רבא  מיישב  כיצד  להקשות  יש  עוד 
בליכא  דאיירי  שהעמיד  במה  כהנא  דרב 
קפילא, דהלשון במילתא דרב כהנא גבי קערה 
דהלשון  ייתשב  והיאך  מותר,  צנון  וגבי  אסור 
אסור הוא משום דליכא קפילא, ובלשון מותר 
דליכא  וימצא  ישראל  יטעמנו  דאם  הכוונה 
דע"פ  ביאור,  צריך  זאת  עוד  מותר.  הוא  טעם 

חידוש  כהנא  דרב  במימרא  ליכא  דרבא  ישובו 
דין כלל.

ביאור דין צנון שחתכו בסכין
לבאר  עלינו  כהנא,  רב  דברי  ביאור  ובהקדם 
כהנא  רב  בדברי  המוזכר  חריף  בדבר  סכין  דין 
להיתר, ובדברי חזקיה משמיה דאביי בסמוך - 

לאיסור, ונשתנה דינו משאר דינים.

צנון,  בה  שחתך  דסכין  הדין  בטעם  הנה 
'אבל  ז"ל  קישות(  ד"ה  ע"א,  ריש  )לקמן  רש"י  כ' 
ואינו  עליו  קרוש  שהשמנונית  פעמים  סכין 
מן  הבא  טעם  נותן  הוי  בצנון  וכשחותך  ניכר 
הממש, ועוד דמשום חורפיה בלע טפי מדגים 
סכינא  פליט  דסכינא  דוחקא  ואגב  הרותחים, 
ובלע צנון', נמצינו למדים מדברי רש"י דאיכא 
ב' טעמים לאיסורא בצנון שחתכו בסכין: הא', 
וחריפות  בסכין,  הקיימת  השמנונית  מחמת 
המגיע  האיסור  להבליע  רק  גורם  הצנון 
דהחריפות  והב',  הצנון.  בכל  השמנונית  מן 
והדוחקא הם הגורמים שנפלט בשר מן הסכין 

ונבלע בצנון]2[.

ברש"י  הא'  לפירוש  דאף  פשוט  נראה  והנה 
אין  השמנונית,  מחמת  היא  האיסור  דסיבת 
כממש  חשובה  זו  דשמנונית  לומר  כוונתו 
כהנא  רב  זה  על  נחלק  היה  לא  דא"כ  איסור, 
לרבא  היה  וכמו"כ  אוסרת,  דאינה  לומר 
דוכתי  בכמה  דמבואר  מהא  אביי  על  להקשות 
בשישים,  אלא  בטל  לא  איסור  של  דממשו 
דחשיב  אביי  סברת  על  רק  להקשות  ולא 

בלע. איסורא 

דאמנם  נראה,  רש"י  דברי  ע"פ  העניין  וביאור 
אין שמנונית זו חשובה לאיסור שיש בו ממש, 
לחזק  בכוחו  חריפותו  מחמת  שהצנון  אלא 
מועטת  פליטה  אף  וע"כ  קלושים,  טעמים  גם 
הדוחקא  ע"י  היוצאת  כשמנונית   - ביותר 
ע"י  איסור,  לממשות  חשובה  ואינה   - בצונן 
מועט  טעם  אף  בו  וניכר  נרגש  הצנון  חריפות 

שכזה ואסור.

מחודש  דין  דהוא  זה  איסור  בגדר  אמנם 
דהאיסור יוצא ע"י הדוחקא גם בצונן ומתקיים 
אביי  המחלוקת  נסובה  הצנון,  חריפות  משום 
ורבא בגמ', דאביי ס"ל דאף שנתחדש דאמרינן 
אינו חמור מנתינת טעם  נתינת טעם,  דין  בזה 
וס"ל  הוא,  היתרא  צנון  דגבי  וכיון  דקדירה, 
דהיתרא  נ"ט  בר  בנ"ט  לאסור  דאין  כהנא  לרב 
נחלק  ורבא  לאסור,  אין  צנון  גבי  ה"נ  מותר 
הפליטה  בצורת  דינים  דנתחדשו  דכיון  וס"ל 
דסכין בדבר חריף שהוא פולט אף בצונן, שוב 
ויש  דקדירה,  ובליעות  כפליטות  לדונו  אין 
דהיתרא  נ"ט  בר  דנ"ט  דס"ל  למאן  אף  לאסור 
אופנים,  בשני  י"ל  בזה  והביאור  מותר. 
שהשמנונית  דכיון  י"ל  ברש"י  הא'  דלפירוש 
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רק  אלא  נפלטה,  ושוב  לקדירה  נבלעה  לא 
והרי  משם,  ויצאה  הסכין  לחריצי  נכנסה 
נ"ט,  בר  נ"ט  דין  בזה  אמרינן  לא  בעינה,  היא 
גבי  רק  שנאמרה  קולא  הוא  נ"ט  בר  נ"ט  שדין 
בליעות שבתוך דפני הקדירה ולא גבי ממשות 
אין  דבאמת  כש"נ  היא  בזה  ]והסברא  איסור, 
אבל  איסור[,  כממשות  אלו  בליעות  להחשיב 
כבראשונה.  עומדת  בעינה  השמנונית  הכא 
חריפותו  מחמת  דהצנון  ברש"י  הב'  ולפירוש 
הנפלט  קלוש  איסור  טעם  אף  ומקיים  מחזק 
י"ל  ה"נ  בצנון,  ומקיימו  ומבליעו  הסכין  מן 
שהוא  במה  האיסור  נקלש  לא  חריף  דבדבר 

נ"ט בר נ"ט, ואסור.

דבליעה  דסבר  דאביי  הגמ',  לשון  ביאור  וזהו 
פליטה  כשאר  היא  בצנון  דסכין  ופליטה 
שחתכו  דצנון  דההיתר  ביאר  וע"כ  דקדירה, 
דהיתרא,  נ"ט  בר  נ"ט  דהוי  משום  הוא  בסכין 
ורבא  בלע',  איסורא  והאי  בלע,  היתרא  'האי 
הוי  מאי  היתרא  בלע  'כי  אביי,  לדברי  השיב 
הוא,  איסורא  לידי  דאתי  היתרא  האי  סוף  סוף 
של  שפליטתו  כיון  כלומר  קאכיל',  דאיסורא 
בין  הקשר  לפנינו  מתקיים  אלימא,  חריף  דבר 
ללא  הבשר  לממשות  בדג  הקיים  הבשר  טעם 
הפסק, ולכן אף עכשיו בזמן שהצנון היתר הוא 
לבשר,  העתידי  והחיבור  הקשר  את  רואים   -
כוונת  וזו  בחלב,  ינתן  אם   - כאיסורא  וחשיב 

רבא במה שהוסיף בדבריו ד'איסורא קאכיל'.

דאיירי  כהנא  רב  דברי  רבא  שהעמיד  ובמה 
דסבר  לחדש  נראה  למטעמיה,  דאיכא  באופן 
אם  גם  מותר  למיטעמיה  דאיכא  דכל  רבא 
שא"א  דכל  בזה,  והסברא  כלל,  יטעמנו  לא 
בזה  הצנון  על  דין  כאן  יש  הרי  למטעמיה 
ועצם  הסכין,  טעם  בו  שיש  בו  דנים  שאנו 
הקשר  את  בו  מקיים  בו  דנים  שאנו  זה  דין 
בקדירה,  קודם  שהיה  לתבשיל  והחיבור 
נ"ט  בר  נ"ט  גבי  שנתבאר  מה  דרך  על  והוא 
דאיסורא )סימן ז' 'נ"ט בר נ"ט' אות א'(, דעצם הדבר 
יוצר  שנתבשלה  החתיכה  על  איסור  שנקבע 
בקדירה,  קודם  שנתבשל  לאיסור  החיבור  את 
כל  זה  לטעם  למטעמיה  איכא  כאשר  אבל 
קיום  אלא  דין  קיום  כאן  אין  ישראל,  ע"י  העת 
ע"י טעימה  הניתן לבירורי  מציאות, שכל דבר 
אין לו חשיבות של קביעת דין בדבר אלא הוא 
כמציאות הניתנת לבירור, ולכן סבר רבא דאף 
בדבר  נ"ט  בר  נ"ט  לאסור  לנו  היה  הדין  שמן 
שרי[,  נ"ט  בר  דנ"ט  דס"ל  למאן  ]אף  חריף 
אבל  לאסור,  אין  הטעם  לברר  שאפשר  כל 
ע"י קפילא  יכול להתברר אלא  אינו  כשהטעם 

אין טעם זה נחשב כמציאות היכולה להתברר, 
להחזיק  אנו  וצריכים  קפילא  דליכא  דפעמים 
)עד  באיסור  בקדירה  שנתבשל  הדבר  את 
הדבר  את  מחזיקים  שאנו  ובזה  קפילא(,  שיימצא 

)וכמו  ואסור,  לפנינו  זה  טעם  מתקיים  לאיסור 
שנתבאר לעיל גבי נ"ט בר נ"ט דאיסורא(.

במימרא דחזקיה משמיה דאביי
הלכתא  אביי,  משום  חזקיה  אמר  לקמן:  ובגמ' 
דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח, צנון 
לאוכלו  אסור  בשר  בה  שחתך  בסכין  שחתכו 
אבל  בלע,  חורפיה  דאגב  צנון  וה"מ  בכותח, 

קישות גריר לבי פסקיה ואכיל.

חורפיה  דאגב  צנון  וה"מ  הגמ'  לשון  והנה 
חילוקי  דכל  קשה,  לכאורה  וכו',  קישות  אבל 
משמיה  חזקיה  בדברי  המבוארים  הדינים 
חריף,  דבר  הוא  שצנון  משום  הוא  דאביי, 
וה"מ משמע דהוא  ואילו הלשון שנקטה הגמ' 
וצ"ב  לחלק,  הגמ'  שמחדשת  דברים  תוספת 

דהא הם הם כל דברי חזקיה משמיה דאביי.

אביי  בדברי  דהנה  הדברים,  בביאור  והנראה 
היה אפשר לטעות ולפרש דבאמת עיקר הדין 
שהשמנונית  משום  הוא  בסכין  שחתכו  דצנון 
והא  איסור,  כממשות  דינה  הסכין  מן  היוצאת 
משום  היינו  דוקא,  חריף  שהוא  בצנון  דאיירי 
דמחמת חריפותו הוא מבליע את האיסור לכל 
אבל  צנון  דהנ"מ  הגמ'  מבארת  ולכן  הצנון, 
שאינו  בקישות  פי'  פסקיה,  לבי  גריר  קישות 
דאין  ללמדנו  ודיו,   - החתך  מקום  גורר  חריף 
דאם  האיסור,  כממשות  חשובה  הצנון  פליטת 
היתה חשובה כממשות איסור היה אוסר יותר 
מן  יצאה  איסור  ממשות  שהרי  זאת,  מגרירה 
ע"י  מזה  יותר  בו  שנבלע  לחוש  ויש  הקישות 
לאסור  היה  הדין  מן  וא"כ  דסכינא,  הדוחקא 
דאינו  ללמדנו  הגמ'  דבאה  וזהו  מגרירה,  יותר 
מחמת  הוא  צנון  של  דינו  עיקר  שכל  כן, 
בו  מתקיים  החריפות  שע"י  דוקא,  חריפותו 
ידי הדוחקא אף שהוא  השמנונית היוצאת על 
בקישות  אבל  ממש,  בו  ואין  מועט  איסור 
ודיו  איסור  כממשות  חשוב  אי"ז  חריף  שאינו 

אם גריר לבי פסקיה.

_______

שקיבל  שהדג  דכיון  בהו"א  לגמ'  דס"ל  לומר  וא"א   ]1[
זה  הרי  בחלב  מתערב  עצמה  הקדירה  מן  טעם 
שלבים  כשני  זה  ואין  בשר  בה  שבישל  כקערה 
דהכא  דרב[,  במימרא  לקמן  הראשונים  ]וכקושיית 
הוא  שהרי  כהנא,  רב  דברי  ביאור  זה  דאין  ודאי 
שחתך  כלומר  שלבים,  ב'  שיש  באופן  דוקא  איירי 
עם  הצנון  לאכול  רוצה  ואח"כ  סכין,  עם  הצנון  את 
גבינה  בו  שחתך  בשר  של  בסכין  איירי  ולא  כותח, 
דם,  בה  שמלח  לקדירה  בדומה  דהוא  וכדו',  קשה 
הטעם  שאין  במקום  דוקא  הכא  דאיירי  ודאי  אלא 

דרך הצנון. ישירה אלא  בצורה  עובר 

במקום  היא  ברש"י  הדרכים  בין  הנפק"מ  ולכאורה   ]2[
וביטל  בקרקע  הסכין  שנעץ  וכגון  שמנונית,  דליכא 

השמנונית. 



פרשת תולדות

להרשמה
 לקבלת העלון במייל

יש לשלוח מיייל

 ניתן להנציח ולתרום
את הדפסת העלון

 לפרטים:
053-41-6-8888
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העמק דבר
חדשחדששאלות לעיון

ניתן להשיג חוברות  כעת 
ביאורים בעומק סוגיות הש"ס 
מהרב שליט"א גם על סוגיות 

ניתן להשיג ובב"ח   תערובות 
בכולל המרכזי. או במשלוח,

 ניתן לפנות במייל
a@tvunot.net

 או בטלפון:
058-41-6-8888

שיעורי הרב

הודעה חשובה

 לאור תלונות רבות
בשבועות האחרונים על תפוצה 
בלתי מספקת של העלון בעיר 
בני ברק הרחבנו ושיפרנו את 
ההפצה של העלון בבני ברק.

ועדיין לא קיבלתם את  במידה 
העלון בבית הכנסת שלכם 

תוכלו לפנות למערכת במייל או 
ונשתדל לטפל בהקדם. בטלפון 

לצורך מעקב, כן   כמו 
הגעת  על  עדכונים  לקבל  נשמח 
העלון לבתי כנסת בעיר בני ברק.

תזכורתתזכורת

הפצת העלון אינה מתבצעת באופן קבוע 
ורק לבתי הכנסת שפנו אלינו  אלא אך 
בבקשה לקבל את העלון באופן קבוע.

יגיע באופן  ולכן כל המעוניין שהעלון 
 קבוע לבית הכנסת בו הוא מתפלל
)או לביתו( מתבקש לפנות למערכת.

a@tvunot.net במייל  
058-41-6-8888 או בטלפון: 

להארות והערות 
נוספים  ולקבלת תכנים 

ניתן לפנות במייל

a@tvunot.net | 053-41-6-8888

ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף:  ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו  ָנִזיד  ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב 
ָאֹנִכי  ָעֵיף  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָאֹדם  ָהָאֹדם  ִמן  ָנא  ַהְלִעיֵטִני  ַיֲעֹקב  ֶאל 

ֱאדֹום: ְׁשמֹו  ָקָרא   ֵּכן  ַעל 

שביקש  שעשה  אחד  מעשה  בגלל  מדוע  להבין  יש 
וביותר  אדום.  לעולם  שמו  נקרא  כבר  נא  הלעיטני 
צבע  רק  אלא  כלל  המאורע  שם  היה  לא  שאדום 
לבן  בצבע  מאכל  היה  אם  וכי  שם,  שהיה  המאכל 
וכמו כן קשה שהרי יש לקרותו  היה נקרא שמו לבן? 
אדום גם מחמת שהוא אדמוני כמבואר בפסוק פרשת 

ַאְדמֹוִני'. ָהִראׁשֹון  'ַוֵּיֵצא 

ִּביֵמי  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ָהָרָעב  ִמְּלַבד  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ַוְיִהי 
וכו'. ַאְבָרָהם 

יש לעיין מה בא זה ללמדנו, מה לנו אם נמשך אותו 
הרעב מימי אברהם או שהוא רעב אחר. 

ִהֵּנה  ֵעָׂשו  ַוֹּיאֶמר  ִלי:   ְּבֹכָרְתָך  ֶאת  ַכּיֹום  ִמְכָרה  ַיֲעֹקב  ַוֹּיאֶמר 
ַיֲעֹקב ִהָּׁשְבָעה  ַוֹּיאֶמר  ְּבֹכָרה:   ִלי  ֶּזה  ְוָלָּמה  ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות 
ָנַתן  ְוַיֲעֹקב  ְלַיֲעֹקב:   ְּבֹכָרתֹו  ֶאת  ַוִּיְמֹּכר  לֹו  ַוִּיָּׁשַבע  ַּכּיֹום  ִּלי 
ֵעָׂשו  ַוִּיֶבז  ַוֵּיַלְך  ַוָּיָקם  ַוֵּיְׁשְּת  ַוֹּיאַכל  ֲעָדִׁשים  ּוְנִזיד  ֶלֶחם  ְלֵעָׂשו 

ַהְּבֹכָרה: ֶאת 

הבכורה  מכירת  סיפור  בהזכירה  התורה  הנה 
מכירת  מעשה  לעצם  חשיבות  נתנה  אלו  בפסוקים 
הבכורה,  אלא שאין מבורר מהי מעלת יעקב בקנית 
עשו  את  לברך  יצחק  מבקש  כאשר  שהרי  הבכורה, 
אין טענה מצד רבקה או יעקב ליצחק שיעקב יקבל 

את הברכות בדין כי הוא קנה את הבכורה.

 שיעורו הקבוע של הרב שליט"א
'במשנת הרמב"ם' חזר למתכונת 

- אחת  הקבועה בימי רביעי בערב 
לשבועיים, ממשיכים בלימוד 
הקדמת הרמב"ם לפרק חלק.

יכולים  המעוניינים להצטרף לשיעור 
ליצור קשר במייל או בטלפון 

)השיעור מיועד למשתתפים קבועים בלבד(.


