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 בס"ד
 פרשה ומדרש

 לחלוקה , מקורותתולדותפרשת . 6

 

  .1('בראשית רבה פרשה ס"ג, ט)
 

" סלוני, אמר לו: מי תופס המלכות  ואחרי כן יצא אחיו", הגמון אחד שאל לחד מן אילין דבית
 .אחרינו. הביא נייר חלק, ונטל קולמוס, וכתב עליו: "ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב"

 
( ל"ה-בראשית כ"ו, ל"ד )  

 
ְשַמת בַ . 2 ת בָׂ ת ְיהּוִדית ַבת ְבֵאִרי ַהִחִתי ְואֶּ ה אֶּ ה ַוִיַקח ִאשָׂ נָׂ ִעים שָׂ ן ַאְרבָׂ ו בֶּ ת ֵאיֹלן ַהִחִתי. ַוְיִהי ֵעשָׂ

ה ק ּוְלִרְבקָׂ ָׂ ֹמַרת רּוַח ְלִיְצחָׂ ין  .ַוִתְהיֶּ
 
 

. רש"י מפרש כאן.  3  
 

עשו היה נמשל לחזיר, שנאמר )תהלים פ'(: "יכרסמנה חזיר מיער", החזיר הזה  -בן ארבעים שנה 
, לומר: ראו שאני טהור, כך אלו, אלופי עשו, גוזלים וחומסים ומראים כשהוא שוכב, פושט טלפיו

עצמם כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת בעליהן ומענה אותם, כשהיה בן 
 .ארבעים, אמר: אבא בן ארבעים שנה נשא אשה, אף אני כן

 
 

(בראשית כ"ז, כ"ז) 4 .   
 

יוַויַָּרח ֶאת ר   ַוִיַגש ַוִיַשק לֹו דָּ גָּ ר ֵבֲרכֹו ה יַח בְּ ה ֲאשֶּ דֶּ ר ְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח שָׂ ֲרֵכהּו ַויֹאמֶּ ַוְיבָׂ '. 
 
 

(שמונה קבצים ג', של"ב) 5 .   
 

ואפילו  .האמונה האלהית הגדולה אשר בלב ישראל, אין לה ערך ולא דוגמא ולא משל
האמונות של כל הגויים האפיקורסות הישראלית, היא מלאה אמונה וקדושה, הרבה יותר מכל 

ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור  ,כולם
אלהים של דבקות ושל צמאון לאלהים חיים, אל אלהי ישראל, עד לכדי מסירות נפש. "וירח את 

ו את הצפון ריח בגדיו", אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, כגון יקום איש צרורות ויוסי משיתא, שהרא
בלבבם במסירות נפש נפלאה. ומה שנהיה בסוף היה גם כן בתחילה, אלא שכסה אותו הזוהמא 

החיצונה, שבאה מהשפעתה המסואבה של הגויים אשר לא ידעו את ד' ובשמו לא קראו, אשר אכל 
את יעקב ואת נוהו השמו. לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, ד' צבאות 

מוש . 
 

. רש"י6  
 

והלא אין ריח רע יותר משטף העזים, אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן -וירח וגו'  . 
 
 
 

ההגמון, אחד מפקידי מלכות רומי, בטוח במלכותם, שתישאר לעד. הוא בא אל היהודי ושואל . 7
היהודים, אומה קטנה אותו בלגלוג: מי ימלוך אחרינו? וכי מישהו יכול בכלל לבוא אחרינו?! אתם, 

ץ ַביֹום  רֶּ אָׂ ל הָׂ ְך ַעל כָׂ לֶּ יָׂה ה' ְלמֶּ מול האימפריה הרומית, מתפללים ואומרים )זכריה י"ד, ט(: "ְוהָׂ
ד"  חָׂ ד ּוְשמֹו אֶּ חָׂ זה בדיחה. אתם חושבים שמישהו יכול לבוא אחרינו, אחרי  -ַההּוא ִיְהיֶּה ה' אֶּ

 !?המלכות האדירה שלנו
, שיעקב יצא וידו אוחזת בעקב עשו. בכך הוא רוצה לומר: לא רק היהודי כותב לו את הפסוק

שאנחנו נבוא אחריכם, אלא שאתם תביאו אותנו למלכות. עשו משך את יעקב החוצה מן הרחם, 
 .ואתם תמשכו אותנו אחריכם אל המלכות
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עולה מדברי השל"ה הקדוש )פרשת בא, תורה אור כ'(. 8    
 

פרסה", זה רומז על בכור השני, שהוא בכור לשעתו, שר של  אחר כך אמר: )שמות י'(: "לא תשאר
עשו הוא אדום. והנה יש בו סימן קבוע, המראה שיש בו אחיזה בקדושה, כי ידוע שעשו נקרא 

חזיר, שנאמר )תהלים פ'(: "יכרסמנה חזיר מיער", והחזיר פושט טלפיו, כמו שנאמר )ויקרא י"א(: 
נך: "וידו אחזת בעקב עשו", כי בפרסות עשו יש סימן "ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא", וסימ

טהרה, "מפריס פרסה הוא", על זה אמר: "לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את ה' אלהינו", 
והוא כדרך שאמר למעלה )שמות י'( בענין שר מצרים: "גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו 

רסה", כלומר, לא תשאר המפריס פרסה, לה' אלהינו", כך אמר בכאן בשר עשו: "לא תשאר פ
 .לגמרי נדחה להיותו שירים, רק "ממנו נקח לעבד את ה' אלהינו", כי אנחנו נהנים גם כן מזה

 


