
 יב:י  תבראשי

ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן  
יהרגוהו, והיה לו לבטוח באלהיו שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים לעזור  

עון ולהכשיל (דברי הימים ב כ"ה:ח'). גם יציאתו מן הארץ שנצטוה עליה מתחלה מפני הרעב 
אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים  

 ביד פרעה, במקום המשפט שמה החטא 

 בראשית ט"ז: ו 

חטאה אמנו בענוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן. וישמע י"י  –ותענה שרי ותברח מפניה 
רהם ושרה בכל מיני הענויאל עניה ונתן לה בן שיהיה פרא אדם לענות זרע אב  

 בראשית כ:יב 

לא ידעתי טעם להתנצלות הזה, כי גם אם אמת הדבר שהיתה   –וגם אמנה אחותי בת אבי היא 
אחותו ואשתו, וברצותם באשה אמר להם אחותי היא להטעותם בדבר, כבר חטא בהם להביא 

ני שאמר אבימלך:  עליהם חטאה גדולה, ואין חילוק והפרש בין שהדבר אמת או שקר. ואולי מפ 
ראית בי חטא או רשע שפחדת   מה ראית כי עשית את הדבר הזה (בראשית כ':י'), לומר: מה

ועשית כן, כי אני לא נסיתי לקחת נשים מבעליהן, אז ענה אברהם: אני לא ידעתי אתכם, אך  
חשבתי אולי אין יראת אלהים במקום הזה כי רוב מקומות העולם אין בהם יראת אלהים, ולכן  

מעת צאתי מארצי ולכתי בעמים כאיש תועה ולא ידעתי אל אי זה מקום נבא, התניתי עמה לאמר  
כן בכל מקום, כי הדבר אמת, וחשבתי לי בו הצלת נפש, ולא החלותי בדבר זה בבואי בארצכם כי  

 .לא ראיתי בכם עון אשר חטא

 כם: בראשית לד:יב: ]

ענו, כי לפניו היו והוא היודע מענם כי   ויש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו
במרמה ידברו, ואם כן, למה כעס. ועוד, שלא יתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא  

אותה. והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה, ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה, והאב ארר  
, כי חשבו שלא יעשו כן אפם להם לבדם. והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר

בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים  
ויקחו את בתם מבית שכם, וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם. ושמעון ולוי רצו להנקם מהם  

 והרגו כל אנשי העיר.

ר לא חטאו לו, והראוי להם ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אש
שיהרגו שכם לבדו. וזהו מה שאמר הכתוב: ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה  

 כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם.  –וידברו אשר טמא את דינה אחותם  

השיב בספר  ורבים ישאלו ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. והרב 
שופטים (רמב"ם הלכות מלכים ט':י"ד) ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיינין  

ראה אחד  בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף.



  שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו, הרי זה הרואה יהרג בסייף, ומפני זה נתחייבו כל בעלי
   …שכם הריגה. שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו, ולא דנוהו

ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות  
ועושים כל תועבות השם היו. והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות: על ההרים הרמים ועל הגבעות  

א תלמד לעשות וכו' (דברים י"ח:ט'), ובגלוי עריות: כי ותחת כל עץ רענן וגו' (דברים י"ב:ב'), ל 
את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא י"ח:כ"ז). אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות 

 בהם הדין. 

אבל ענין שכם: כי בני יעקב בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים, רצו להנקם  
נשי עירו כי עבדיו הם וסרים אל משמעתו, ואין הברית  מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל א

אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם. ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו  
בסכנה, שנאמר: עכרתם אותי להבאישני (בראשית ל"ד:ל'), ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי  

לעם אחד (בראשית ל"ד:ט"ז), והם היו  העיר, שאמרו להם במעמדו: וישבנו אתכם והיינו  
בוחרים בהם, ובעטו בדבורם, ואולי ישובו אל י"י, והרגו אותם חנם כי לא הרעו להם כלל. וזהו 

 שאמר: כלי חמס מכרותיהם (בראשית מ"ט:ה'). 

 בראשית מב:ט 

עליהם, וידע שנתקיימו, שהרי השתחוו לו. לשון   –ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם  
 .רש"י

  (והנכון בעיני) [ולפי דעתי שהדבר בהפך] כי יאמר הכתוב כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו
וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת, כי יודע בפתרונם כי   זכר כל החלומות אשר חלם להם

כל אחיו ישתחוו לו בתחילה, מן החלום הראשון: והנה אנחנו מאלמים אלומים (בראשית  
ל"ז:ז'), כי "אנחנו" ירמוז לכל אחיו אחד עשר, ופעם שנית ישתחוו לו השמש והירח ואחד  

עשר כוכבים, מן החלום השני, וכיון שלא ראה בנימן עמהם חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם  
כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו, לקיים החלום הראשון תחילה ועל כן לא רצה להגיד להם אני  

, ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות, כאשר עשה עמהם בפעם השניה, כי היה יוסף אחיכם
אביו בא מיד בלא ספק. ואחרי שנתקיים החלום הראשון. הגיד להם לקיים החלום השני. ולולי  

כן, היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון 
לצער את אחיו קצת, איך לא יחמול על שיבת אביו. אבל את הכל עשה  ועליו, ואף אם היה רצונו 

 .'...יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת

וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו בפתרון החלומות, כי יש לתמוה אחר שעמד 
לא שלח כתב אחד לאביו   יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך

להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו  
לכבוד אביו. ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון, אבל היה רואה כי השתחויית אחיו לו וגם אביו 

ראותו הצלחתו הגדולה וכל זרעו אתו אי אפשר להיות בארצם, והיה מקוה להיותו שם במצרים ב
 שם, וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעה, שנתברר לו כי יבאו כלם שמה ויתקיימו כל חלומותיו 



 יעקב, רבקה והברכות: 

ד:  בראשית כ"ז:   

היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ,  –בעבור תברכך נפשי  
הבכורולהיות הוא בעל הברית לאלהים כי הוא  . 

ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר אמר י"י לה: ורב יעבוד צעיר (בראשית 
והנה מתחלה לא הגידה לו דרך   כ"ה:כ"ג), כי איך היה יצחק עובר את פי י"י והיא לא תצלח. 
שהלכה בלא רשות יצחק, או  –מוסר וצניעות כי: ותלך לדרוש את י"י (בראשית כ"ה:כ"ב)  

נכי צריכה להגיד נבואה לנביא כי הוא גדול מן המגיד לי, ועתה לא רצתה לאמר לו  שאמרה: אין א
כך הוגד לי מאת י"י טרם לדתי, כי אמרה באהבתו אותו לא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמים,  

והיא ידעה כי בסבת זה יתברך יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה. או, הם סבות מאת י"י כדי  
. בברכת החרב, ולו לבדו נתכנו עלילות שיתברך יעקב וגם עשו  


