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יׁש   יׁש יֵֹדַע ַציִּד אִּ י ֵעָשו אִּ ים ַוְיהִּ ַויְִּגְדלּו ַהְנָערִּ
ֶיֱאַהב  ים: ַו יׁש ָתם יֵׁשב אָֹהלִּ ָשֶדה ְוַיֲעקֹב אִּ
יו ְורְִּבָקה אֶֹהֶבת ֶאת  יְִּצָחק ֶאת ֵעָשו כִּי ַציִּד ְבפִּ

 ה (“ַיֲעקֹב: )ספר בראשית, פרק כ

העובדה המתוארת בפסוקים היא כי יצחק 
אוהב את עשיו. ברם, הנימוק "כי ציד בפיו" 

 סובל שני פירושים, שתי גישות בפי רבותינו.  

לפי הגישה האחת, עשיו "צד" את יצחק. הוא 
מרמה אותו בדיבוריו, מטעה אותו במעשיו, 
ומצליח ליצור בעיני יצחק את הרושם שהוא 
צדיק. וכפי שפירש רש"י: "שהיה צד אותו 
ומרמהו בדבריו". זו הסיבה, לפי בעל ה"כלי 
יקר", שלא נאמר ביצחק "בא בימים" כפי 
שנאמר באברהם. הביטוי "בא בימים" מדגיש 
סוג של הארה,  מעבר מחושך לאור; הבנה 

 –טובה וברורה יותר של המציאות למרות  
ימי הזיקנה. אולם אצל יצחק,   -ואולי בעקבות 

"שאפילו לעת זקנתו תכהין עין שכלו מראות 
בתחבולות עשו, שהרי טעה בו )=בעשיו( והיה 
סבור שהוא צדיק, כי לא הרגיש ברמאותו, ע"כ 

כי אדרבה   , ם' 'בא בימי הלך   -לא נאמר 
חשיכים, ואין נוגה לראות במראות האמת 
יקר על  )כלי   . " ו בנ י הנהגת עשו  נ י בענ

 ‘(ז פסוק א“בראשית, פרק כ

מכיוון שכך, יצחק רוצה לברך את עשיו. הוא 
בעיניו הבן המועדף, שראוי לברכת הארץ, דגן 
ותירוש. אבל ברכה זו בטעות יסודה, והיא 
נובעת מתוך ההבנה השגויה שעשיו הוא 

 הראוי.  

אולם ישנה גישה אחרת בהבנת הסיפור. לפי 
גישה זו יצחק ידע גם ידע עם מי "יש לו עסק". 
הוא ידע מי הבן הצדיק ומי המתחזה; ואולם 
למרות זאת טיפח את הקשר עם עשיו. כך לפי 

 "מדרש הגדול":

" 'ויאהב יצחק את עשו', וכי לא היה אבינו 
יצחק יודע במעשה עשו שהן כעורין, והכתוב 
אומר הלא משנאיך ה' אשנא! ומפני מה אהבו, 
אלא שהיה אוהבו בפניו בלבד, כדי לקרבו 
ולמשכו, שהרי קל וחומר, אם כשהוא אוהבו 
מעשיו מקולקלין, אילו שנאו וריחקו על אחת 
כמה וכמה, ואמרו רבותינו לעולם תהא ימין 
 , ל ) מדרש הגדו דוחה. מקרבת ושמאל 

 ח(“ה, כ“בראשית כ

 

לפי גישה זו הסיבה לברכה אותה קיבל עשיו 
לא היתה פרס על מעשיו, אלא רצונו של יצחק 
להשיבו בתשובה ולהחזירו למוטב. וכך מסביר 

 ה"שפת אמת": 

"בפסוק ועתה שא נא כליך, יש לומר כי יצחק 
אבינו ידע מעשה עשו ורצה להשיבו בתשובה, 
'ועתה' לשון תשובה, ואם היה נגמר כן, היה 
ן  ו ק י ת ה  הי ו  , ' ה ל ד  י צ י  ל הכ ל  כ עלה  מ

 השלם." )שפת אמת, תולדות, תרמ"ד(

 

ן ברשעותו של הבן כדי  זו אי לפי הבנה 
למרות   -להרחיקו מאביו. אדרבה, זו הסיבה 

לקרבו, ואפילו לברכו. וכל זאת   -הקושי העצום 
כדי להחזיקו בתוך המסגרת המשפחתית, 

 ובסופו של דבר להשיבו בתשובה.  

 להתמודד עם השגרה 

 א(“תשס -ס “לשעבר ראש כולל בקייפטאון )תש -הרב רפי קדוש 

 כיום רב קהילת ברכה ושלום באפרת וחבר בוועדת תכנים של תורה מציון

מתן וילנאי,  -פרת' 

שנהיה לאחרונה שגריר 
בסין, קפץ לבקר את צוות 

 ע “תורה מציון ובנ

 

שיעור עם הרב  -מלבורן 
מ בישיבת “, ראמנון בזק

 הר עציון

 -מונטווידאו, אורוגואי

סיום מסכת סוכה בעזרת 
 הרב אליהו גליל

הבחורים בוושינגטון 

מתכוננים לתוכנית יום 
ששי: שישוקו הצגות 

 ולנט‘וצ

תנועת תורה מציון שולחת 
 תנחומים למשפחות של 

 ד “זידאן נהאד סייף, הי
 ד  “הרב משה טברסקי, הי

 ד  “אריה קופינסקי, הי
ד “אברהם שמואל גולדברג, הי

 ד “וקלמן זאב לוין, הי
 

י בני עוולה “שנרצחו ע
 השבוע בירושלים.

המקום ינחם אתכם בתוך ”
 “שאר אבלי ציון וירושלים
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הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים תורה מציון 
רווקים רווקות  -שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים  81ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים. מזה 

שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים  8111 -ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם. מעל ל
 ומעצימים את אחינו בתפוצות. הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר לישראל ומעודדים עליה. 

 תולדות 2עמוד 

 תג   -ישרא

 אריק ספיקר

 איפה התמונה הזו צולמה?

 תשובות יש לשלוח למייל:

arik@torahmitzion.org 

התשובה הנכונה, מידע מורחב על האתר ושם 

 המזהה הראשון יפורסמו בעלון של שבוע הבא.

 -בשיתוף     

גשר אלנבי הינו אחד הגשרים המפורסמים והחשובים מארץ ומהווה אחד 
 ממעברי הגבול היבשתיים היחידים בארץ.

 הגשר ממוקם מספר קילומטרים מזרחית ליריחו ומקשר בין ישראל לירדן.
 בעצם לאורך השנים נבנו מספר גשרים שונים.

הקימו הטורקים גשר עשוי עצים, שנקרא       90-של המאה ה   09-בשנות ה 
 9901-9901ע'ור, בקעת הירדן בערבית. בחורף  -ע'וריניה, מלשון אל   -אל 

נפגע הגשר קשות בשיטפון, ובמקומו הוקם גשר עץ חדש. בעת נסיגת 
הטורקים מפני צבא האימפריה הבריטית במלחמת העולם הראשונה, נהרס 
הגשר. הבריטים החלו לבנות גשר ארעי על חביות לקראת צליחתם את הירדן 
מזרחה ברדיפה אחרי הטורקים. אחרי המלחמה, בנו הבריטים גשר חדש 
מבטון וקראוהו על שמו של פילדמרשל אדמונד אלנבי, מפקד חיל המשלוח 
המצרי הבריטי, שכבש את ארץ ישראל. גם גשר זה התמוטט ברעידת 

פוצץ ‘  ליל הגשרים ‘ -, ב 9091-ונבנה מחדש לאחריה. ב   9091האדמה של  
הגשר על ידי כוח מהגדוד השני של הפלמ"ח בפיקודו של חיים ברלב. הכוח 
התוקף התגלה על ידי חיל המשמר הירדני שפתח עליו באש חזקה. הכוח 
נסוג ורק שני לוחמים המשיכו במשימה והשלימו אותה לבדם. הגשר שוקם 
בהמשך על ידי הבריטים, אך נהרס במהלך מלחמת ששת הימים. לאחר 
המלחמה הקים חיל ההנדסה גשר ביילי ובו החלו להעביר מטענים וסחורות 

 בין ישראל לירדן במסגרת מדיניות הגשרים הפתוחים.
הוחלט על הסדרתו של   9009לאחר חתימת הסכם השלום עם ירדן בשנת  

 גשר אלנבי כמעבר גבול בין ירדן וישראל.
נבנה גשר מודרני חדש בסמוך לגשר העץ הישן, בעזרת תרומה מממשלת 

 יפן.
הוחלט כי הגשר ישמש למעבר פלשתינים, סחורות ותיירים בלבד, ולא למעבר  

 ישראלים וירדנים, אם כי בפועל גם ישראלים וירדנים רבים עוברים במקום.
נתוני התנועה על הגשר עולים בהתמדה משנה לשנה. בעשר השנים 

לשנה ומספר   9,999,999האחרונות מספר הנוסעים הכפיל את עצמו לכדי  
 בשנה. 90,999המשאיות שילש את עצמו לכדי 

 לאומי השני בהיקפו בישראל אחרי נתב"ג.-הגשר הינו המעבר הבין

 יישר כח 

 לאורי  אשר

 שענה על 

 התשובה הנכונה
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