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Toldot 5731 “The Wells” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=1425  

(Con’t. of Alon HaDeracha: 

  .המתרגמים ללועזיתמ"ם זו של "ממנו" רבת משמעויות היא וכבר טעו בה כמה מן ' :לשאלה ב

  :התרגום האנגלי המקובלהנה 

: King James Version 

Go from us, for thou art much mightier than we.  

 

  :בתרגומים היהודיים לא תורגם כך אלאואילו 

: Hirsch 

denn du bist uns viel zu mächtig geworden. 

: Rosenzweig-Buber 

uberskill geworden. nsdenn du bist u 

כמ"ם היחס. המדרש הולך  –בתרגום האנגלי נתפשת המ"ם איפוא כמ"ם היתרון. ואילו בתרגומים של הירש ושל בובר 

ודאי לא כוון לפשוטו של מקרא, אך מבחינת אמתותה של ההסטוריה היהודית שבכל בדרך שלישית; מבחינה לשונית 

 .הדורות צדק מדרשנו

וכבר  .בעל העמק דבר היה מדבר לפעמים בפירושו מתוך ראית זמנו ודורו וצרות דורו- הנצי"ב מוולוז'ין' :לשאלה ה

-ובכור כהרשב"ם ,ובית מדרשו רש"יבגיליונותינו. )והדבר נדיר מאד בפרשנותו של  עמדנו על כך בהרבה מקומות

במקצת את תולדות יהודי רוסיה במאה הקודמת והגירושים מעיר לכפר ומכפר לעיר,  וכל המכיר אף (וחזקוני שור

 (.וממקומות ספר לפנים המדינה, ומערים שהן מחוץ לתחום אל פנים "תחום המושב", ישמע הד הדברים בפירושו

 
 בראשית פרק כו

ד  ל ַעַ֥ ֵֶּ֤לְך ָהלֹוְךְ֙ ְוָגד ֵ֔ יׁש ַוי  ִ֑ ל ָהאִּ ְגַדַּ֖ ד:)יג( ַויִּ ל ְמא ִּֽ י־ָגַדַּ֖ ִּֽ  כִּ
ים:)√ ִּֽ ְׁשתִּ ֹו ְפלִּ תַּ֖ ּו א  ה ַוְיַקְנאַ֥ ה ַרָבִ֑ ר ַוֲעֻבָדַּ֖ ֵ֣ה ָבָקֵ֔ ְקנ  ְקנ ה־צ אןְ֙ ּומִּ ֹו מִּ י־לֵּ֤ ְַֽיהִּ  יד( ַוִּֽ

ת)טו( ְוָכל־ ר ֹ֗ ּום עָ  ַהְבא  ים ַוְיַמְלאַּ֖ ְׁשתִֵּ֔ ּום ְפלִּ ְתמֵ֣ יו סִּ ִ֑ ם ָאבִּ י ַאְבָרָהֵ֣ ַּ֖ ימ  יו בִּ ֵ֔ י ָאבִּ ֵ֣ ְפרּוְ֙ ַעְבד  ר ָחִּֽ ר:ֲאֶׁשֵּ֤  ָפִּֽ
ְמָת־ √ י־ָעַצִּֽ ִּֽ נּו כִּ ָמֵ֔ עִּ ִּֽ ְך מ  ק ל ֵ֚ ְצָחִ֑ ֶלְך ֶאל־יִּ יֶמַּ֖ אֶמר ֲאבִּ ּנּו)טז( ַוי ַ֥ ֶמַּ֖ ד: מִּ  ְמא ִּֽ

ם: ֶַׁ֥שב ָׁשִּֽ ר ַוי  ַחל־ְגָרַּ֖ ַחן ְבַנִּֽ ַ֥ ק ַויִּ ְצָחִ֑ ם יִּ ָשַּ֖ ֶַ֥לְך מִּ  )יז( ַוי 
ר׀ )√ ק ַוַיְחפ ֵ֣ ְצָחָ֜ ָׁשב יִּ םיח( ַוָיָּ֨ יִּ ת ַהַמֹ֗ ר ֵ֣ ם ֲאֶׁשֵּ֤  ֶאת־ְבא  ֹות ַאְבָרָהִ֑ י מֵ֣ ַּ֖ ים ַאֲחר  ְׁשתִֵּ֔ ּום ְפלִּ יו ַוְיַסְתמֵ֣ ֵ֔ ם ָאבִּ יְ֙ ַאְבָרָהֵ֣ ימ  ְפרּוְ֙ בִּ ר ָחִּֽ

יו: ִּֽ ן ָאבִּ א ָלֶהַּ֖ ת ֲאֶׁשר־ָקָרַ֥ מ ֹ֕ ֹות ַכש  מֵ֔ א ָלֶהןְ֙ ׁש  ְקָרֵּ֤  ַויִּ
ם  √ ְמְצאּו־ָׁשֵ֔ ק ַבָּנִַ֑חל ַויִָּּ֨ ְצָחַּ֖ י־יִּ ִּֽ ּו ַעְבד  ם )יט( ַוַיְחְפרַ֥ יִּ ר ַמַ֥ ַּ֖ יםְבא  ִּֽ  :ַחיִּ
ְתעַ  √ ִּֽ י הִּ ַ֥ ֶשק כִּ רְ֙ ע ֵ֔ ם־ַהְבא  ִּֽ א ׁש  ְקָרֵּ֤ ם ַויִּ יִּ נּו ַהָמִ֑ ר ָלֵ֣ אמ ַּ֖ ק ל  ְצָחָ֛ י יִּ ַ֥ ע  ם־ר  ר עִּ י ְגָרֹ֗ ֵ֣ ע  יבּו ר  ָ֜ ֹו:)כ( ַוָירִּ מִּֽ ּו עִּ  ְשקַּ֖

ַַֽיְחְפרּוְ֙  ֶרת)כא( ַוִּֽ ר ַאֶחֵ֔ ֵ֣ ה: ְבא  ְטָנִּֽ ּה שִּ א ְׁשָמַּ֖ ְקָרַ֥ יָה ַויִּ יבּו ַגם־ָעֶלִ֑ ַּ֖  ַוָירִּ
רְ֙  )כב( ם ַוַיְחפ  ָשֹ֗ ק מִּ ֵ֣ ֶרתַוַיְעת  ר ַאֶחֵ֔ ֵ֣ ינּו  ְבא  ַ֥ נּו ּוָפרִּ ָוָ֛ק ָלַּ֖ יב ְיק  ִ֧ ְרחִּ ה הִּ י־ַעָתָּ֞ ִּֽ אֶמר כִּ ֹות ַוי ֹ֗ בֵ֔ א ְׁשָמּהְ֙ ְרח  ְקָרֵּ֤ יָה ַויִּ ּו ָעֶלִ֑ א ָרבַּ֖ ְול ַ֥

ֶרץ:  ָבָאִּֽ
ַבע:  ר ָׁשִּֽ ַ֥ ם ְבא  ָשַּ֖  )כג( ַוַיַַ֥על מִּ

ָוקְ֙  יו ְיק  ָלֵּ֤ א א  ָרָּ֨ י ֱאֹל)כד( ַוי  כִֹּ֕ אֶמר ָאנ  ּוא ַוי ֹ֕ ְיָלה ַההֵ֔ ת־קַבַלֵ֣ י ֶאִּֽ ֵ֣ יתִּ ְרב  יָךְ֙ ְוהִּ ְ֙ ַרְכתִּ ִּֽ י ּוב  כִּ ְתָךֵ֣ ָאנ ֵ֔ י־אִּ ִּֽ יָראְ֙ כִּ יָך ַאל־תִּ ִ֑ ם ָאבִּ י ַאְבָרָהֵ֣
י: ִּֽ ם ַעְבדִּ ּור ַאְבָרָהַ֥  ַזְרֲעָךֵ֔ ַבֲעבַּ֖

ק ַוֶיט √ ָוֵ֔ ם ְיק  ֵ֣ ְקָראְ֙ ְבׁש  ַח ַויִּ ְזב ֹ֗ ם מִּ ֶבן ָׁשֵ֣ ִ֧ ק )כה( ַויִּ ְצָחַּ֖ י־יִּ ם ַעְבד  ְכרּו־ָׁשַ֥ ֹו ַויִּ ם ָאֳהלִ֑ ר־ָׁשַּ֖ ִּֽ  :ְבא 
Alef.  

1.  If in v. 22 it was stated that Yitzchak and his men dug an uncontested well, why was it 

necessary to dig yet another well? 

2.  Midrash HaGadol: The wells symbolize the positive benefit that Tzaddikim impart to the 

communities in which they live.  

 Both RaDaK and RaMBaN understand the wells to represent future events in the history of 

the Jewish people, in the spirit of מעשי אבות סימן לבנים. But there is a significant difference in 

their approaches:  
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RaDaK: The fact that they dug an uncontested well in Be’er Sheva demonstrates that this 

area would be land that the Jews when they would come after the Exodus and the forty years 

in the wilderness, would be considered theirs.  

 RaMBaN: The different wells represent the various Temples, with only the third, future 

Temple not engendering strife and ultimately being destroyed. (What is unclear from 

RaMBaN is what the fourth well mentioned in v. 27 represents. In his Tora commentary, he 

does not explicate this additional instance. Could this also be a reference to the Third 

Temple?) 

Beit.  

1.   

 שמות פרק א

ל  √ ָרא ֵ֔ ֵ֣י ִישְּ נ  ם בְּ ה ַעַ֚ ֹו ִהנ ֵּ֗ אֶמר ֶאל־ַעמּ֑ ב ְוָע֖צּום)ט( ַוי ֹּ֖ ַ֥ נּו ר   :ִמֶמֶּֽ

 פרק אדברים 

ם ָג֤דֹול וָָר֙ם  ר ַעֵ֣ אמ ֵּ֗ נּו ל  ָבב ֵ֜ ּסּו ֶאת־לְּ ַמַ֨ ינּוּ֩ ה  ים ַאח  ִלֵּ֗ נּו ע  נּו)כח( ָאָנֵ֣ה׀ ֲאַנֵ֣חְּ ֹ֥י  ִמֶמֵ֔ נ  ַגם־ בְּ ִים וְּ ת ַבָשָמּ֑ צּור ֹּ֖ ת ּובְּ לֹ֥ ד  ים גְּ ָעִרִ֛

ם: ינּו ָשֶּֽ ים ָרִאֹ֥  ֲעָנִקֹּ֖

 במדבר פרק יג

ים ֲאֶשר־ָע֤לּו ִעמֹ֙ו ָאֶּֽ  ֲאָנִשֵ֜ ָהַ֨ ּוא )לא( וְּ י־ָחָזֹ֥ק הֹּ֖ ם ִכֶּֽ ֹות ֶאל־ָהָעּ֑ ל ַלֲעלֵ֣ א נּוַכֹּ֖ ּו ל ֹ֥ רֵ֔ נּומְּ  :ִמֶמֶּֽ

 מלכים א פרק כ

ּו  קֵ֣ ן ָחזְּ ֹּ֖ ם ַעל־כ  יֶהֵ֔ ה  י ָהִרי֙ם ֱאלֵ֣ ֤ יו ֱאלה  ָלֵּ֗ ּו א  רֵ֣ ם ָאמְּ ֶלְך־ֲאָרֵ֜ י ֶמֶּֽ ד ַ֨ ַעבְּ נּו)כג( וְּ א  ִמֶמּ֑ ֹור ִאם־ל ֹ֥ ם ִאָת֙ם ַבִמישֵ֔ ֤ ם ִנָלח  אּוָלֵּ֗ וְּ

ם:ֶנֱחַזֹּ֖ק  ֶהֶּֽ  מ 

In the cases of Devarim, BaMidbar and I Melachim, the pronoun refers to military might, 

rather than wealth/significance/importance. The verse in Shemot, on the other hand, refers 

to the Jews as more numerous, but not necessarily militarily superior.  

2.  The Midrash does not follow the literary meaning of the verse. The verse is simply comparing 

the relative success of Yitzchak as compared to the Gerar society. The Midrash makes the 

claim that since Yitzchak’s wealth originated with the help that Gerar provided, all of his 

subsequent benefits should revert back to Gerar.  

3.  The Midrash places in the mouths of the Gerarites the identical argument made by Lavan’s 

sons re Yaakov’s success:  

 בראשית פרק לא

י־ָלָב֙ן ל   ֶּֽ נ  י בְּ ֤ ר  ע ֶאת־ִדבְּ ַמֵּ֗ ר )א( ַוִישְּ האמ ֵ֔ ד ַהֶזֶּֽ ת ָכל־ַהָכב ֹּ֖ ֹ֥ ה א  ינּו ָעָשָׂ֕ ָאִבֵ֔ ר לְּ ֲאֶשֵ֣ ינּו ּומ  ָאִבּ֑ ר לְּ ת ָכל־ֲאֶשֵ֣ ֹּ֖ ב א  ח ַיֲעק ֵ֔  :(ָלַקֵ֣

The error in both of these arguments is that prior to Yitchak and Yaakov’s actions, an 

agreement had been made with Avimelech and Lavan respectively that would have allowed 

Yitzchak and Yaakov to legally amass whatever they could: 

 בראשית פרק כו

ת: ֹות יּוָמֶּֽ ֹו מֹ֥ תֹּ֖ ִאשְּ יש ַהֶזִ֛ה ּובְּ ַע ָבִאֹ֥ ג ֵ֜ ר ַהנ  ם ל אמ ּ֑ ֶלְך ֶאת־ָכל־ָהָעֹּ֖ ו ֲאִביֶמֵ֔ ַצֵ֣  )יא( ַויְּ

ֶרץ  ָח֙ק ָבָאֵ֣ ע ִיצְּ ַר֤ ָוֶּֽק:)יב( ַוִיזְּ ק  הּו יְּ ֹּ֖ ָבֲרכ  ַֽיְּ ים ַוֶּֽ ָעִרּ֑ ה שְּ ָאֵ֣ וא מ  א ַבָשָנֹ֥ה ַהִהֹּ֖ ָצִ֛ וא ַוִימְּ  ַהִהֵ֔

ד: א ֶּֽ ל מְּ י־ָגַדֹּ֖ ד ִכֶּֽ ל ַעֹ֥ ָגד ֵ֔ ֶלְך ָהלֹוְ֙ך וְּ ֤ יש ַוי  ל ָהִאּ֑ ַדֹּ֖  )יג( ַוִיגְּ

(Later Avimelech acts as if he was unaware of anyone tampering with Yitzchak’s 

wells, implying that as far as he was concerned, Yitzchak was entitled to whatever 

he would find and develop:  

 בראשית פרק כו

ל הּו ּוִפיכ ָ֖ ֵרֵעֵ֔ ר ַוֲאֻחַז֙ת ֵמֵֽ ָרָ֑ יו ִמגְּ ְך ֵאָלָ֖ ֶלְך ָהַלַ֥ ֹו: )כו( ַוֲאִביֶמֶ֕ ָבאֵֽ  ַשר־צְּ

ם: ֶכֵֽ ּוִני ֵמִאתְּ חָ֖ ַשלְּ י וַתְּ ִתֵ֔ ם א  ֵנאֶתֶ֣ ַאֶת֙ם שְּ י וְּ ם ֵאָלָ֑ ּוַע ָבאֶתֶ֣ ק ַמדָ֖ ָחֵ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ִיצְּ  )כז( ַוי ֹּ֤
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ינּו ֵביֵנֶ֣  י ָנַ֥א ָאָלָ֛ה ֵבינֹוֵתָ֖ ִהִ֨ אֶמר תְּ ָוֶ֣ק׀ ִעָמְךְ֒ ַונ ֗ ק  י־ָהָיֶ֣ה יְּ ֹו ָרִאינּוּ֘ ִכֵֽ ֗רּו ָראֶ֣ ה )כח( ַוי אמְּ ָתַ֥ רְּ ִנכְּ ינּו ּוֵביֶנֶָָ֑֑ך וְּ

ְך: ית ִעָמֵֽ ִרָ֖  בְּ

ה  נּו ָרָע֗ ה ִעָמָּ֜ ֹום)כט( ִאם־ַתֲעֵשִ֨ ָשלָ֑ ֲחָךָ֖ בְּ ַשֵלֵֽ ֹוב ַונְּ ָ֙ך ַרק־טֵ֔ ינּו ִעמְּ ר ָעִשֹּ֤ ַכֲאֶשִ֨ ּוָך וְּ ֲענֵ֔ ַגֵֽ א נְּ  ַכֲאֶש֙ר ל ֶ֣

ָוֵֽק: ק  ּוְך יְּ רַ֥ ה בְּ ה ַעָתָ֖  ַאָתַ֥

ה וַ  ֶתֵ֔ ַעש ָלֶה֙ם ִמשְּ ּו:)ל( ַוַיֹּ֤ תֵֽ ּו ַוִישְּ לָ֖   י אכְּ

This parallels the claims of a previous king called “Avimelech” directed at Yitzchak’s 

father, Avraham: 

 בראשית פרק כא

דֹו֙ת  ֶלְך ַעל־א  ם ֶאת־ֲאִביֶמָ֑ ָרָהָ֖ ַח ַאבְּ הֹוִכַ֥ לֶ )כה( וְּ י ֲאִביֶמֵֽ ֵדַ֥ ּו ַעבְּ לָ֖ ר ָגזְּ ִים ֲאֶשַ֥ ר ַהַמֵ֔ ֵאֶ֣  :ְךבְּ

ֶלְך אֶמר ֲאִביֶמֵ֔ א  )כו( ַוי ֶ֣ י ל ַ֥ ִכָ֛ ם ָאנ  ַגַ֧ י וְּ ָת ִל֗ ֶ֑דְּ ה ל א־ִהַגֶ֣ ַגם־ַאָתָּ֞ ה וְּ ר ַהֶזָ֑ ה ֶאת־ַהָדָבֶ֣ י ָעָשָ֖ ִתי ִמַ֥ עְּ א ָיַדֵ֔ ל ֶ֣

ֹום י ַהיֵֽ ִתַ֥ ִתי ִבלְּ עְּ  (:ָשַמָ֖

 

 בראשית פרק ל

֙ב  ְך ַוי ֤אֶמר ַיֲעק  ה ֶאֶתן־ָלּ֑ אֶמר ָמֵ֣ ר:)לא( ַוי ֹּ֖ מ ֶּֽ ךֹּ֖ ֶאשְּ אנְּ ה צ ֶּֽ ֶעֹ֥ ּוָבה ֶארְּ ה ָאשִ֛ ר ַהֶזֵ֔ ֲעֶשה־ִל֙י ַהָדָבֵ֣ ּוָמה ִאם־ַתֶּֽ אֵ֔ י מְּ  ל א־ִתֶתן־ִלֵ֣

ּו ָטלֹ֥ ים וְּ ָשִבֵ֔ ָכל־ֶשה־חּו֙ם ַבכְּ ּוא וְּ ָטלֵּ֗ ד וְּ ה׀ ָנק ֵ֣ ם ָכל־ֶשֵ֣ ר ִמָשֵ֜ ֹום ָהס ַ֨ ךֵ֜ ַהיֵּ֗ אנְּ ָכל־צ ֶּֽ ר בְּ ֱעב ַ֨ ים וְּ )לב( ֶאֶּֽ ד ָבִעִזּ֑ ָנק ֹּ֖ ָהָיֹּ֖ה א וְּ

י: ָכִרֶּֽ  שְּ

ָטלֵ֜  ד וְּ יֶננּוּ֩ ָנק ַ֨ ל ֲאֶשר־א  ָפֶנּ֑יך כ ֵ֣ י לְּ ָכִרֹּ֖ ֹוא ַעל־שְּ י־ָתבֹ֥ ר ִכֶּֽ ֹום ָמָחֵ֔ יֵ֣ ָקִת֙י בְּ י ִצדְּ ָתה־ִב֤ נְּ ָעֶּֽ ּוב )לג( וְּ ים ָגנֹ֥ ָשִבֵ֔ חּו֙ם ַבכְּ ים וְּ ִעִזֵּ֗ ּוא ָבֶּֽ

י: ּוא ִאִתֶּֽ  הֹּ֖

ן  אֶמר ָלָבֹּ֖ ָבֶרֶּֽ )לד( ַוי ֹ֥ י ִכדְּ ִהֹ֥ ּו יְּ ן לֹּ֖ ּ֑  :ךה 

Gimel.  

1.  RaDaK: The disagreement was over the location of the original well. If it was within the 

precincts of Gerar, then the shepherds of Gerar were laying claim. Yitzchak’s shepherds 

claimed that the well was part of Be’er Sheva, and therefore the water belonged to Yitchak’s 

family who originally dug the well.  

 MaLBIM: The disagreement had to do with who has a legitimate claim to water that bubbles 

up from the depths of the earth. The shepherds of Gerar stated that anything that was 

contained within the boundaries of Gerar belonged to the Gerar government. Yitzchak’s 

shepherds maintained that anything that was hidden from sight was ownerless and therefore 

belonged to whomever brought it to the surface.  

2.  It would appear that the two interpretations are fundamentally different. RaDaK poses the 

disagreement as a matter of boundaries, while MaLBIM makes the issue a function of natural 

resources that are removed from view.  

Daled.  

The problem in the text is the change of different verb  in v. 25 with respect to prospecting 

for water:  

 v. 15 Chafru 

 v. 18 VaYachferu, Chafru 

 v. 19 VaYachferu 

 v. 21 VaYachferu 

 v. 22 VaYachpor 

 v. 25 VaYichru 

According to R. Wolf Heidenheim, Ch-F/P-R implies deep digging, searching to discover water, 

while Ch-R-H suggests more shallow digging. It could be explained that once an undisputed  

source of water had been established in v. 22, either any additional wells would be “icing on 
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the cake” and therefore the same type of deep searching became less necessary, or once 

HaShem Ratified His Promises to Yitzchak, finding water became easier and did not 

necessitate the same degree of excessive effort.  

Heh.  

1.  Social conditions that are implied in NeTzIV’s commentary: 

a. (v. 14) Since this was the capital, there were wealthy people living there, and wealthy 

people are in general jealous of others who are wealthy, and even more so if they are 

Jewish.  

b. (v. 16) Although all citizens should be able to live wherever they wish throughout a 

kingdom, but when in the Diaspora, Jews find themselves limited to certain areas and 

excluded from others.  

c. (v. 18) In exile, HaShem sometimes precipitates opposite results, and from something that 

originally looks bad, something good eventually comes of it.  

d. (v. 20) There will be preposterous claims made against Jewish interests, and government 

officials will turn a blind eye due to anti-Semitism. 

e. (v. 21) Once the oppressors get away with a false claim, the next time they will out-and-out 

steal without even giving an excuse, and once again there will be no redress on the part of 

government authorities.  

f. (v. 22) Even if things are lost due to illegal incursions of non-Jews, eventually the Jews will 

reach a place where things will be better than they were before.  

2.  Whereas in v. 20, the shepherds of Gerar claimed that the water belonged to them, in v. 21 

they dispute the well without making any claim at all.  

3.  Emek Davar resembles RaMBaN on v. 20 in the sense that what happens to Yitzchak in the 

matter of the wells is a precursor for future Jewish history, whether referring to the 

conditions of Exile in general, or the Beit HaMikdash in particular.  

 רמב"ן בראשית פרק לב פסוק ד

)ד( נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך 

ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר ויצילהו. וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו. 

, וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת מיד עם בני עשואירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו ת

, וכבר ראו רבותינו הרמז לברוח ולהנצל, לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמההדברים שהזמין הוא את עצמו, 

 :הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר )להלן לב ט, לג טו(

ל על ידי אדום ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך בעבור היות נגב ארץ ישרא -אל עשו אחיו ארצה שעיר 

אדום או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו. וכבר תפסוהו החכמים 

אמרו בבראשית רבה )עה ג( מחזיק באזני כלב וגו' )משלי כו יז(. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה על זה. 

 :שלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקבמהלך והיית מ

)ספר  כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדוםועל דעתי גם זה ירמוז 

החשמונאים א ח( ומהם שבאו ברומה )כך כותב רבינו בויקרא כו טז(, והיא היתה סבת נפילתם בידם, וזה 

 רים )יוסיפון פרק סה(מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספ

 

 רמב"ן בראשית פרק לב פסוק ט

על דרך הפשט אמר זה באולי, כי אמר אולי ינצל המחנה האחד, כי  -)ט( והיה המחנה הנשאר לפליטה 

בהכותו האחד יברחו האחרים, או תשוב חמתו, או תבא להם הצלה מאת השם. וכן אמרו בבראשית רבה )עו 

 :אדם כל ממונו בזוית אחת למדתך תורה דרך ארץ לא יניחג( 



5 
 

התקין עצמו לשלשה דברים, לתפלה ורש"י כתב, והיה המחנה הנשאר לפליטה, על כרחו כי אלחם עמו, 

וראיתי במדרש )קה"ר ט יח( מה עשה, זיינם מבפנים והלבישם בגדים לבנים מבחוץ,  ולדורון ולמלחמה.

יודע שאין זרעו כלו נופל ביד עשו, אם כן ינצל  והתקין עצמו לשלשה דברים. וכן עיקר. והכונה בזה, כי יעקב

 המחנה האחד על כל פנים:

שלא יגזרו עלינו בני עשו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם, וגם זה ירמוז 

. וכך אמרו מלך אחד מהם גוזר בארצו על ממוננו או על גופנו, ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפלטים

אלו אחינו שבדרום, והיה המחנה הנשאר ית רבה )עו ג( אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו, בבראש

 ראו כי גם לדורות תרמוז זאת הפרשה: לפלטה, אלו אחינו שבגולה.

: 

  

 

 

 

 

 


