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 פרשת תולדות

 וקח לי שני גדיי עזים

 בראשית כז, ט.

 'זיםשני גדיי ע  '

שבהקדמה אליהן נאמר ״ועתה בני שמע בקולי וגו׳ לך נא , ודות המסופר בפרשתנו בענין ברכות יצחק ליעקבא

איתא  - 2״ויגש לו ויאכל גו׳ ויברכהו״ :בהמשך הסיפורו, 1'"וקח לי משם שני גדיי עזים טובים גו אל הצאן

נָא, ֶעֶרב ֶפַסח ֲהָוה : ״3זהרב ִשיִלין.וכו׳  בְַּההּוא זִמְּ ֵרי ַתבְּ ַדת תְּ נֹוי  וְַּעל ָדא ָעבְּ זִַמינִין בְּ ִרִבי יְּהּוָדה ָאַמר, ָרַמז ָהָכא דְּ

גִין כָ  ִכפּוֵרי. ּובְּ יֹוָמא דְּ ִעיִרים, ַחד ַליְּיָ, וְַּחד ַלֲעזָאזֵל בְּ נֵי שְּ ָבא שְּ ָקרְּ יֲַעקֹב לְּ ָגא דְּ גִין ַדרְּ נֵי גְָּדיֵי ִעזִים, ַחד בְּ ְך, ָקִריַבת שְּ

נִי גְָּדיֵי ִעזִ  יֲַעקֹב, וְַּעל ָדא שְּ לֹוט ֲעֵליּה דְּ ָלא יִשְּ ֵעָשו דְּ ֵגיּה דְּ יָיא ַדרְּ ַכפְּ גִין לְּ ֵעיָלא, וְַּחד בְּ ָחק ִדלְּ ַויְּיהּו ָטִעים יִצְּ ים, ּוִמַתרְּ

 .כל הענינים הטובים ישראל ילבנ משכיםנ ל ידי זהמכיון שע -ובים״ דיי עזים ט״שני גזהו גם הענין ד״. ווְָּאִכיל

לנגד קרבן פסח וקרבן חגיגה  ״היינו -סח ד״תרי תבשילין״ לערב פ קשרבהערות ה דוני אבי מורי ורביומבאר א

 .פסח נאכל על השובע(״שבערב פסח )כי ה

 ר החייםאומובא ב -ם הכפורים יוהשעירים ד שניכנגד  הנה, בנוגע לפירושו של ר׳ יהודה ש״שני גדיי עזים״ הםו

ם יובזה, ״חד אמר דבערב פסח הוה וחד אמר  ד מאורעה ( שהפלוגתא היא מתי היב חיים ויטאל)בשם הר

 ,משום חגיגה״ חדאחד משום קרבן פסח ואהיו שני התבשילין ״ -פסח הוה  שבערב אן דאמרמהוה״, להכפורים 

 .ם הכפוריםדיוהיו שני הגדיים כנגד שני השעירים  -הוה  ם הכפוריםיובד אן דאמרלמו
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הוה״(, משמע, שגם לדעת ר׳ יהודה  ם הכפוריםיו)ולא ש״ההוא זימנא  ו׳״ז הכא כמֶ רֶ פשטות לשון הזהר ״אבל: מ

 .ם הכפוריםדיודבר הוא לשני השעירים בז״ שמֶ שה״רֶ  צמו בערב פסח, אלאהמאורע ע ההי

מר רבותינו מא, יוקשה מם הכפוריםיוב צמוהמאורע ע השלדעת ר׳ יהודה הי ם תמצי לומרדא –ויש להוסיף בזה ]

 .״'קב אשר שמע אברהם בקולי וגוע ד שלא ניתנה, שנאמרכולה ע ״קיים אברהם אבינו את כל התורה 4ז״ל

אחריו ת בניו ואת ביתו יצוה א , שהרי באברהם אבינו נאמר ״אשר'אצל יצחק ויעקב כו השמזה מובן שכן הי

ביום  –המטעמים שהכינה רבקה כו׳ , ואכל מ'צוד ציד כול , איך יתכן לומר שיצחק שלח את עשום כןגו׳״, וא

רמז והמכוון ה מהו -)בערב פסח(, והפלוגתא היא  מןהמאורע באותו ז הודאי לכל הדעות הי אלא -?! הכפורים

 .דיום הכפוריםעירים הש שניפסח וחגיגה, או להתבשילין ד שניב״שני גדיי עזים״, אם ל

ועט לאכילת בני מהפסח  ה״שהי ,במועט״שחגיגה באה עם הפסח רק ״ 5איתא במשנה :יובן ענין נוסף ועל פי זה

 )שהיתה הבֶ במרּו ...בזמן שהוא )הפסח( בא, אבל ״6גמר שביעתן״ סחחבורה, ואוכלין החגיגה תחלה כדי שיהא פ

 .מו חגיגה״עחבורה מועטת ודי להם פסח לבדו( אין מביאין 

, לשם מה ם כןפסח לבדו, ואלו ב די היא חגיגה עם הפסח, שהרי בודאי היהבצריך יצחק ל הלא הי - ל פי זהוע

 ?!גיגההביא גם ח

 .[זכר לעילאלו, כנ ז שבדבריםמֶ רֶ שהמדובר כאן הוא בנוגע לכוונה ו ומרדאי בהכרח לאלא ו 

 לי עלמאשמזה מובן, שלכו - לפסח ם הכפוריםיוכות דשמבאר את השיי דוני אבי מורי ורביאוכן משמע מדברי 

, ולכן, יש צורך לבאר את הקשר ם הכפוריםהרמז שבדבר ליו הדעת ר׳ יהודה הימאורע בערב פסח, אלא לה ההי

 עם פסח. ם הכפוריםיוד

מים בשנה מעוברת קורין עדוני אבי מורי ורבי "והיינו מה שלפאכותב  –ולאחרי שמבאר את קשר הדברים 

 שת יום הכיפורים שבפרשת אחרי קודם חג הפסח". פר

 קטע משיחת ש"פ תולדותת מבה"ח וער"ח כסלו, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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