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1. BEREISHIT 33:4 – THE BROTHERS MEET AGAIN AFTER 34 YEARS 
 

ּוּכְבִיַו ּוהֵקָשִיַו וָראָוַצ לַע לֹפִיַו ּוהֵקְבַחְיַו ֹותאָרְקִל וָשֵע ץָרָיַו  
 

And Esau ran toward him and embraced him, and he fell on his neck and kissed him, and they wept. 
 
2. MIDRASH RABBA – THE DOTS ON THE WORD 
 

 ,בתכה תא שרוד התא הדוקנה לע הבר בתכה אצומ התאש םוקמ לכב :רזעלא ןב ןועמש 'ר רמא .וילע דוקנ "והקשיו"
 דמלמ אלא ,בתכה לע הבר הדוקנה אלו הדוקנה לע הבר בתכה אל ןאכ .הדוקנה שרוד התא בתכה לע הבר הדוקנה
 אלא וקשנל אב אלש דמלמ אלא ?וילע דוקנ המל ,ןכ םא :יאני 'ר ול רמא .ובל לכב וקשנו העש התואב וימחר ורמכנש
 לע הכוב הז אלא ?"וכביו" רמול דומלת המו .עשר ותוא לש ויניש והכו ,שיש לש וניבא בקעי לש וראוצ השענו ,וכשנל
.ויניש לע הכוב הזו ,וראוצ  

 

He kissed him. [The word] is dotted [above each letter]. Rabbi Simeon ben Elazar said . . . [the fact that 
there are the same amount of dots as letters] teaches that [Esau] felt compassion in that moment and 
kissed [Jacob] with all his heart. R. Yannai said to him . . . if so why are there dots on top [of the 
letters]? To teach that he didn't come to kiss him but rather to bite him, but Yaakov Avinu's neck 
turned to marble; and thus the teeth of that wicked one were blunted. Thus, when the text says "and  
they  cried"  –  this one cried over his neck and this one cried over his teeth. 
 
3. RASHI – TWO OPINIONS 
 

 ןֶב ןֹועְמִש יִבַר רַמָא ,ֹוּבִל לָכְב ֹוקָשְנ ֹאלֶש ֹוז הָדֻקְנ ּוׁשְרָדֶש ׁשֵי ,יֵרְפִסְד אָתְיַרָבַב הֶזַה רָבָדַב ןיִקְלֹוח ׁשֵיְו ;ויָלָע דּוקָנ .והקשיו
 :)רבדמב ירפס( ֹוּבִל לָכְב ֹוקָשְנּו הָעָש ּהָתֹואְב ויָמֲחַר ּורְמְכִנֶש אָלֶא ,בֹקֲעַיְל אֵנֹוׂש וָשֵעֶש ַעּודָיְב איִה הָכָלֲה ,יאַחֹוי
 

AND HE KISSED HIM — There are dots above the letters of this word, and a difference of opinion is 
expressed in the Baraitha Sifrei as to what these dots are intended to suggest: some explain the 
dotting as meaning that he did not kiss him with his whole heart, whereas R. Simeon ben Yohai said: Is 
it not well-known that Esau hated Jacob? But at that moment his pity was really aroused, and he kissed 
him with his whole heart. (Sifrei Bamidbar 69.2) 
 
4. IBN EZRA – DON’T TAKE THE NEGATIVE INTERPRETATION TOO SERIOUSLY 
 

 ,"וכביו" דעהו ,ויחאל ער תושעל ושע בשח אל טשפה ךרד לע יכ ,םיידשמ יקיתעל אוה בוט והקשיו תודוקנ לע שרדה
 ויחא םע ףסוי השע רשאכ
 

The midrashic interpretation of the dots on top of the word “vayishaskeihu” -- and he kissed him, is 
good for immature babies, but according to the straightforward interpretation Esav did not plan to do 
evil to his brother. And the proof of this is [the word] “vayivku” -- and they cried, just like happened [at 
the reunion] with Yosef and his brothers.  
 
 
 



5. R. SAMSON RAPHAEL HIRSCH – ESAU WAS A DESCENDANT OF ABRAHAM 
 

 ,ומע לב ובלו קשנל םנמא םדא לוכי .רוהט ישונא שגר לש ותולגתה ונינפלש ךכל ןמאנ דע איה "וכביו" תלימ
 ,ונל תולגמ וללה תועמדהו תאזה הקישנה .בלה קמועמ תואצוי ןהש הקזח - םיעגרב תוצרפתמה תועמד םלוא
 טילש תגרדל עיגהל  יכה ואלב  היה לוכי ךיא יכ ,עורפ דיצ קר וניאו ,וניבא םהרבא ערזמ אוה ושע םג יכ
 טאל טאל קרפתמ ושע םג .ךכל םדאה תא ורישכי אל ,אדירג ימשגה חכה ,הדבל ברחה ?תישונאה תוחתפתהב
 תונמדזה בר יפ לע ןתונה אוה בקעי אקוודו .םדאה תבהא חור תא רתויו רתוי וברקב ןיכשמו ךלוהו וברחמ
 השעמ הז ירה  קזחה תויוכז תא דבכמ קזחהשכ .ולצא תולגתהל ליחתמ תושונאה ןורקעש חיכוהל ושעל
 םגש ,חכונ זא קר  םיקחרמל וברח ךילשמו ,בקעי שלחה יראוצ לע לפונ ,ושע רמולכ ,קזחהשכ םלואו .תוחקפ
.תוינמוההו קדצה תדימ ורבג וב  

 
6. HAAMEK DAVAR – THE LOVE WENT IN BOTH DIRECTIONS 
 

 ושע ערזש העשב :תורודל ןכו .ושעל הבהא וז העשל וילע ררועתנ בקעי םגש דמלל אב .וכב םהינש ,וכביו
 וניחא יכ ,ושע תא ריכהל םיררועתמ ונחנא םג זא ,םתלעמו לארשי ערז תא ריכהל הרהט חורב םיררועתמ
 .הברה ןכו סונינוטנאל יתימא בהוא היה יברש ומכו .אוה

 
7. R. YEHOSHUA WEITZMAN – ROSH YESHIVA OF YESHIVAT MAALOT, GALILEE  
 

 תומואל ונלש תוסחייתהה תרוצו וישעל בקעי ןיב קבאמה תרוצ לע וז השרפמ דומלל רשפא םירבד הברה
 ךכ ראותמ ושעו בקעי לש שגפמה עגר -- תדחוימ הרוצב ל"זח התוא ושרדש ,תחא הדוקנ לע דומענ .םלועה
 .ּוּכְבִיַו ּוהֵקָשִיַו וָראָוַצ לַע לֹפִיַו ּוהֵקְבַחְיַו ֹותאָרְקִל וָשֵע ץָרָיַו :)'ד ,ג"ל תישארב(
 
 קשנמו קבחמ ושע ףוסבל ךא ?ותוא ףוקתל ךלוה ושע םאה ?תויהל ךלוה המ - ששוח בקעיו ,בקעי לא ץר ושע
 תשרפב ירפסב .הלימה לעמ תודוקנ שי - תדחוימ הרוצב הרות רפסב הבותכ "והקשיו" הלימה .בקעי תא
 לע י"שרו ,תודוקנה לש תועמשמה תא םימכח םישרוד םשו ,הרותב תודוקנה םילימה לש המישר שי ךתולעהב
 .ירפסה ירבד תא איבמ קוספה
 
 ךכ לע .טשפה ךרד לע הלימה תועמשמ תא טעמל תואב ןה הלימה לעמ תודוקנ שישכש ,הארנכ ,אוה ללכה
 תואב ןאכ תודוקנה .טשפה הזו ,בלה לכמ איה ללכ ךרדב הקישנש תרבוס הנושארה העדה .םימכח וקלחנ
 עודיב איה הכלה" :אוה טשפהש ,רבוס יאחוי רב ןועמש 'ר לבא .ובל לכב וקשנ אלש רמולו טשפה תא טעמל
 טשפה תא תוטעממ תודוקנ ןאכש אלא ,ובל לכב וקשנל אב אל הטושפ הרוצב ןכלו ,"בקעיל אנוש ושעש
 .ובל לכב וקשנש תודמלמו
 
 שיש דמלמ הז ,התוא רמאש ארומאה וא אנתה םש םע דחיב העד איבמ י"שרשכש ,י"שר דומילב אוה ללכ
 ,םרמוא םשב י"בשר ירבד תא י"שר איבה ןאכ .רמאש הרימאה ןיבו אנתה לש וניינעו ותוישיא ןיב רשק
 םירושק םירבדהש ןויכ ,י"בשר לש ומש תא איבמ י"שר ,טשפה ךרד לע .רבדה תועמשמ תא ןיבהל שי ךכיפלו

 .ןויסנה ךותמ תאז רמוא אוה - "בקעיל אנוש ושעש עודיב איה הכלה" רמוא י"בשרשכ .דחוימ ןפואב וילא
 ןאכ ןכל .)ב"ע ג"ל תבש( ושע תוכלמ ,ימור תוכלמ לע הרס רבידש םושמ הרעמב אבחתהלו חורבל ץלאנ י"בשר
 .בלה לכמ הקישנ וז התיהו - שודיח שי קוספב
 
 םרוקמש ןויכ ,י"בשר םשב םירבדה תא איבמ י"שר .רתוי קומע דבורב םירבדה תא ןיבהל שיש הארנ םלוא
 אלש ,הלעמלמ דוקנ והקשיו" :)םוגרתב ,ב"ע א"עק ,חלשיו א"ח( ק"הוזב אבומ .הרותה תוימינפב אוה קומעה
 םושמ ,םעטה המ .בקעי תא הארש העשב ושע לש וסעכ שלחנש אוה יאדו :אבא 'ר רמא ...ונוצרב וקשנ



 ,הזה םלועבש םירבדה לכ :אוה ךכש ,וסעכב טולשל ושע לוכי אל ןכ לעו ,ושע לש אוהה הנוממה ומע םיכסהש
 "...הטמל ןכ םג םימיכסמ ,הליחת הלעמל םימיכסמשכו ,הלעמל םייולת
 
 ערהל התיה ותנווכו ,שיא תואמ עברא םע אב ירה אוה .ונוצרב הז היה אל ךא ,ובל לכב בקעי תא קשינ ושע
 ושע לש ורשש ןויכ .הלעמל אלא ,הזה םלועב ,ןאכ םיעבקנ םניא םירבדה םלוא .ותוא גורהל וליפאו בקעיל
 לע םירמכנ וימחרש םואתפ הלגמ אוה .עיפומ אל וסעכו ומצע לע טלוש אל ושע - ותוא ךרבו בקעי םע םיכסה
 םיפסונ םילודג םירבדו תומחלמ ןוגכ - ךילהתה םצע ךא ,םיבר םימוחתב הריחב ה"בקה ונל ןתנ םנמא .ויחא
 םילשלתשמ םה םשמו ,םירבדה םירוק ןוילעה םלועב .הלעמל תומואה ירשב אלא הטמלמ םיליחתמ םניא -

 .ונמלועל ,ונילא
 
 ונא .בורקמ הז תא םיריכמ ונא .בקעיל אנוש ושעש ,אוה םלועבש גהונה ,הכלהה :ןועמש יבר רמוא ךכ לע
 ימחרש םיאור ונא - ןכ יפ לע ףא לבא .רורב רבד איה בקעיל ושע תאנש .םלועב שי תוימשיטנא המכ םיעדוי

 תעדל םיכירצ ונאו.דאמ דע םיפסונ םירבדבו קשנב ונל תועייסמ םלועה תומוא .לארשי יפלכ םיעיפומ תומואה
 - לארשי םע תבוטל הלעמלמ םימיכסמשכ .הלעמל םיעבקנ אלא ,ונלש םלועה ןמ םיליחתמ םניא םירבדהש
 .םנוצרלו םעבטל דוגינב ךכ תולעופ הטמל תומואה
 
 ,לארשי ץראל ןיכוז ,ןיכישממש הרותה תוכזבו" :)'כ ,ן"רהומ יטוקיל( ןמחנ יבר לש הרותב םיראבתמ םירבדה
 םיאבש םירבד השלשמ תחא איה לארשי ץרא לבא .'וכו "םיוג תוצרא םהל ןתיו" :)ה"ק םילהת( בותכש ומכ
 הליחתמ עינכהל ךירצו .ץראה תבד יאיצומ ,םיעשרה םיענומה םה םירוסיה רקיעו ,)'ה תוכרב( ןירוסי ידי לע
 תא שונעל הזה חכו .לארשי ץראל ךליל ךכ רחא ןילוכי הז ידי לעו ,אלטקו אברחב םתוא שונעלו םיעשרה ולא
 "היחת ךברח לעו" תניחבב ,ולש חכה הז יכ ,םודאמ הזה חכה תא ןילבקמשכ אלא ,רשפא יא םיעשרה
 ,שדיחש הרותה תויתואמ םיארבנה תוינחורה תוחוכ ידי לעש ,עדו .םידאמ לזממ קנוי אוהו ,)ז"כ תישארב(

 םיארבנ ןהו ,אלטקו אברחב םיעשרה שונעל ידכ םודאמ חכה ןילבקמ ןהו ,שממ םיכאלמ ןה ןה ולאה תוחוכה
 יכ" :)א"צ םש( תניחבב ,םיעשרה תא ןישינעמ ןהו ,"בר אבצ תורשבמה רמא ןתי 'ה" :)ח"ס םילהת( תניחבב
 .'וכו "ךרדת ןתפו לחש לע ,'וכו ךל הוצי ויכאלמ
 
 תא ושעמ םילבקמ ונחנא ."הֶיְחִת Wְבְרַח לַעְו" :)'מ ,ז"כ תישארב( קחצי ותוא ךריבש יפכ ,ברחה לע הנוממ ושע
 םינמזב םלוא ,בקעי תא אנוש ושע ללכ ךרדב .לארשי ץרא תא תשרל ונתיאמ ענומש ימב םחליהל ידכ ברחה
 תנידמ תא םיקהל ןמזה עיגהש הלעמל וטילחהשכ .הלעמלמ ךכ לע םיטילחמשכ - םירמכנ וימחר םימייוסמ
 וימחר ורמכנ - ושע וליפאש םיאור ונאשכ ?הלעמל טלחוה ךכש םיעדוי ונא דציכ .הרוקש המ הז - לארשי
 תובר תונידמ .םיהדמ אוה לארשי תנידמ תמקהב וכמתש תונידמה לש טלחומה בורה .ונוצרל דוגינב ,ונילע
 .ונדעב ועיבצה ,תונוש תועד יפ לע םודא םע תוהוזמ ןהיתשש ,מ"הרבו ב"הרא .םתעבצה לע ךכ רחא וטרחתה
 םה םג ךכו ,תונוש תומחלממ ללשכ ,ונלביק יסור קשנ םג .וניביואב םחליהל ברח ,קשנ ונל הקינעמ ב"הרא
 .םיביואב ונתמחלמל םימרות

 


