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  א'התשע          מרח שוון                         ד"בס

  בחירה וברכה , בכורה
  )פ שעור מאת שרון רימון"ע(לפרשת תולדות 

  
  ה"בראשית פרק כ. 1
  :ַוָּיֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף) כט(
ם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹ) ל(

  :ָעֵיף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום
  :ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבכָֹרְתָך ִלי) לא(
  :ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבכָֹרה) לב(
ִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְמּכֹר ֶאת ְּבכָֹרתֹו ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ִהָּׁשְבָעה ִּלי ַּכּיֹום וַ ) לג(

  :ְלַיֲעקֹב
ְוַיֲעקֹב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך ) לד(

  : ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבכָֹרה
  א"דברים פרק כ. 2
ָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה ִּכי ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּו) טו(

  :ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשִניָאה
ְוָהָיה ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו ֵאת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבֵּכר ) טז(

  :ֶאת ֶּבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹר
ִּכי ֶאת ַהְּבכֹר ֶּבן ַהְּׂשנּוָאה ַיִּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּבכֹל ֲאֶׁשר ) יז(

  : ִיָּמֵצא לֹו ִּכי הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה
  ז"א פסוק י"דברים פרק כ, אבן עזרא. 3
שיחשבו , אם היו שלשה.  שיקח שני חלקים- " לתת לו פי שנים"

ואם שני בנים יחשבו שלשה וכן . ח שני חלקיםויק, שהם ארבעה
  .הכל

  1'לוח ב, חוקי אשור התיכונה. 4
הבן הבכור יבחר ויקח שני ...אחים כי יחלוקו את אחוזת אביהם

יבחרו ואת , אחד אחר השני, ואחרי כן אחיו, חלקים בחלקו
  ...שלהם יקחו

  א"ל, ה"אבן עזרא בראשית כ. 5
ויש אומרים שיש לבכור . ביו שיקח פי שניים בממון א-והבכורה 

  .לקום מפניו ולשרתו כבן לאב, לעולם מעלה על הצעיר
  ה "בראשית פרק כ. 6
ָלּה ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו ' וּיֹאֶמר ה) כג(

  :ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר
  וק כז י על בראשית פרק כה פס"רש. 7
  : אהלו של שם ואהלו של עבר-ישב אהלים )  כז(
  ם על בראשית פרק כה פסוק כז "רשב. 8
  .  רועה צאן אביו-יושב אהלים ) כז(
  ם"רשב. 9

וזה . דרך אדם הממהר לשאול דבר מחבירו כופל את דבריו
  .שהוא עייף ורעב הרי הוא כאומר תן לי מהרה לאכול

  ר הירש"רש. 10
הנה הוא מזכיר לו ,  פחות מעצם התבשילמגרה אותו הצבע לא

תאוות העיניים שהוא רודף אחריה , את דם הבהמה הגוססת
  .בשדה

  ג"י, ב"ישעיהו כ. 11
ל ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָאכֹוָהרֹג ָּבָקר ְוָׁשחֹט צֹאן ָאכֹל ָּבָׂשר ְוָׁשתֹות ָיִין "

  : " ָנמּות
  האברבנאל. 12
, וא עומד במקום אביוהנה הבן הבכור ה: שיעקב אמר לעשיו...
ליו מוטלת הנהגת הבית במקום אביו בהיות האב חלוש וע

שאתה הולך תמיד בשדה , אינך עושה כן, עשיו, ואתה... וזקן
ואצטרך , ואני נער קטון וכואב, ואינך חושש בדבר מהבית

ולא די לי כל הצער , ולעשות נזיד שיאכל, לעבוד את אבי בחוליו
ללים הזה אלא שגם אתה תבא מן השדה כדב שכול וכדרך הזו

לכן !...כאילו מוטל עלי להכין לפניך, "הלעיטני נא"תבקש ממני 
להיות בכור עשה הנהגת הבית וצרכה , אם תרצה, בחר לך

ואם לא תרצה לקחתו . במקום אבינו ויהיה כל העול מוטל עליך
ואתן לך לאכול כמו ,  הנח לי את הבכורה ואני אעשה את הכל-

גם אני לא : ן בלבו ואמרוהנה עשיו התבונ...שיתן הבכור לצעיר
וקבל יעקב ...בחרתי ללכת בדרכי אבותי שתפארתם לשבת בית

ולכן היה , על עצמו הנהגת הבית כולה ובקשת צרכיו והכנתם
כאשר יתן הבכור לצעיר , שמיד נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים

  ...לאכול
אבל היה ההשתדלות בזה כדי לירש את ברכת אברהם אשר ...

תיחדו ההשגחה בו ובזרעו בירושת הארץ שהיא בה' ברכו ה
וזה היה ממונו ועשרו של יצחק שירש מאברהם ...שנמשך ממנה

לא שאר , וזה יהיה הממון העושר והסגולה שיורש לבניו, אביו
והנה יעקב חשב בלבו שהירושה האלוקית הזאת לא ...הנכסים

יען לא היו , היה אפשר שיזכו בה הוא ועשיו אחיו שניהם יחד
וטבעיהם ומדותיהם היו בתכלית החילוף , חדמטבע א

במצוותיו חפץ ' ויעקב היה איש ירא את ה, וההרחקה זה מזה
אבל עשיו היה , מאד ולכן ראוי לירש את היעודים האלוקיים
ולא היה מאמין . איש רע מעללים אין פחד אלוקים לנגד עיניו

בהשגחתו ולא חפץ בדבקותו ואיך יהיה אם כן יורש הירושה 
והיה בלבו של יעקב שלא היה בזה עלבון לעשיו כי ... ?קיתהאלו

, הוא לא היה מאמין באותן היעודים ולא חפץ באותה הירושה
והנה עשיו התבונן בליבו ...? "ולמה זה לי בכורה: "וכמו שאמר

ואם הנחתי מעשה אבותי מה בצע כי אקרא בכור : ...ואמר
וגם אם ...כי הבכורה הזאת לא תהייה לירושת הנכסים , להם

איני מאמין בהם ולא ביעודי  - היא לעניין הטובות הנפשיות 
הנה התבאר מזה שלא ...?למה זה לי בכורה, אם כן, אברהם

לפי , ביקש יעקב את הבכורה כי אם לעניין היעודים האלוקיים
  ...שראה שעשיו אינו מאמין בהם

  'בראשית ד. 13
  :ְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהָֹוהַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמ ) ג(
ַוִּיַׁשע ְיהָֹוה ֶאל ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ) ד(

  :ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו
  : ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד ַוִּיְּפלּו ָּפָניוְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה) ה(

  'בראשית פרק ט. 14
  .. ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפתְהיּו ְבֵני נַֹח ַהּיְֹצִאים ִמן ַהֵּתָבה ַוּיִ ) יח(
  :ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו) כו(

  'בראשית פרק י. 15
   .אחי יפת הגדול...לשם יולד גם הואו) כא(

  א"בראשית פרק י. 16
ת נחור ואת תרח הוליד את אברם וא, ואלה תולדות תרח) כו(

  ..הרן
  ג"ה כ"בראשית כ. 17
  ". ורב יעבוד צעיר "
  ח"מבראשית . 18

ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ) יד(
  :ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור


