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 אהבה התלויה בדבר ושאינה תלויה בדבר
ִפיו ְוִרְבָקה  )בראשית כה,כח(בפרשה שלנו מספר הפסוק  י ַצִיד ב ְ ו כ ִ ת ֵעש ָ ֱאַהב ִיְצָחק אֶּ ַוי ֶּ

ת ַיֲעקֹב: ת אֶּ בֶּ  ? איך יש הבדל בין אהבת ההורים לבניהם, לכאורה הדברים תמוהים אֹהֶּ
 ? ק הצדיק אוהב דווקא את הילד הרעומדוע יצח

 

היו לומדים ו, תלמוד תורהה גדלו עשיו ויעקב ביחד. הלכו יחד ל, שלוש עשרה שנאמרו חז"ל
אצל הסבא אברהם אבינו, ומצד שני, שניהם היו מסתירים דרכיהם. עשיו היה גם תורה 

רכיהם וזהו מסתיר את רשעותו ויעקב מסתיר את צדקותו. ולאחר שלוש עשרה שנה נפרדו ד
ָעִרים  )בראשית כה,כז(שאומר הפסוק  לו  ַהנ ְ ְגד ְ ו  )ולאחר שגדלו נפרדו דרכיהם ו..( ַוי ִ ַוְיִהי ֵעש ָ

ב אָֹהִלים: ם יֹׁשֵ ָ ה ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ת  דֶּ  ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ש ָ

י ַציִ    -עשיו יודע "לשחק אותה" בפני אביו, ולקנות אותו בדברים וזהו שנאמר  ִפיוכ ִ  .ד ב ְ
 

ואם נתבונן בפסוק נראה שבאהבת יצחק לעשיו כתוב,  ת ֵעש ָ ֱאַהב ִיְצָחק אֶּ  = לשון עבר, ַוי ֶּ

ת ַיֲעקֹבואילו אצל רבקה ויעקב כתוב,  ת אֶּ בֶּ  ומדוע ?לשון הווה.   =  ְוִרְבָקה אֹהֶּ
 

ִהיא ְתלּויָּה בְ  )מסכת אבות פרק ה משנה טז(ידועים דברי חז"ל  ה שֶׁ ל ַאֲהבָּ ר, כָּ בָּ ֵטל דָּ ר, בָּ בָּ               דָּ
ם.                         ה ְלעֹולָּ ּה ְבֵטלָּ ר, ֵאינָּ בָּ ּה ְתלּויָּה ְבדָּ ֵאינָּ ה. ְושֶׁ ה ַאֲהבָּ  ְבֵטלָּ
                              

יָך אָ  )שמואל ב: א,כו(  קונן על יהונתןמדוד המלך                               ָ ַצר ִלי ָעלֶּ  ִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמת 

ים:                        י ְמאֹד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנׁשִ  ומהי אהבת נשים ? אהבה  ל ִ
 שתלויה בדבר !!!  וזהו מה שהתכוון דוד המלך, שאהבתו ליהונתן הייתה                               
 שחושבים אחרת...( "פרשנים"ולא כמו אותם ) .בה שאינה תלויה בדבראה                              

 

  , הינה אהבה שאינה תלויה בדבר, ולכן נאמרה אהבת רבקה ליעקבזאת                                אהבת יצחק לעשיו הייתה תלויה בדבר, ולכן נאמרה בלשון עבר. לעומת                               
 לעולם קיימת. –בלשון הווה                                                        

 
 

 הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל   ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל                           5:20        4:21                    
                      

 יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל           יורם בן יחיא ודעי ז"ל                                5:18         4:05                    
 

 נעמה בת סאלם זנדני  ז"ל         שלום בן יחיא ודעי ז"ל                                           5:18         4:13                    
 ציונה ימיני ז"ל              שרה בת יחיא ודעי ז"ל                                                                                                    

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                  
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 שון לילהישועה באי
 

בכפר סמוך, התגורר אכסנאי נוסף, שכמו עמיתו ר' הערשל לא ראה ברכה בפונדקו, גם 
אצלו קרב יום תשלום ה'ראטע', ולרש אין כל. אף עליו ריחפה אימת מאסר ונישול מן 

הפונדק. כשפגשה זוגתו את אשת ר' הערשל, סיפרה לה על צרתם וחברתה יעצה לה: "אמרי 
, שם שוכן איש אלוקים קדוש, בתפילותיו כבר הושיע אותנו לא פעם, לבעלך שייסע ללובלין

 מדוע שלא יפעל ישועה גם עבורכם?".
 

שבה האישה לביתה והחלה מפצירה בבעלה לנסוע לובלינה אל הרבי. כראותו שאינה מניחה 
לו, קם ונסע. הוא הגיע ללובלין בצהרי היום, ויפן כה וכה וישאל את היהודי הראשון 

 דרכו: "איה מקום משכנו של הרבי?". שח לו הלה: "הרבי נסע ואינו בביתו".שנקרה ב
 

האכסנאי היה איש תם ופשוט והרהר בלבו: "הייתכן כדבר הזה?! בוודאי האיש אינו דובר 
אמת, כי מן הסתם רבי אינו נוסע אף פעם מביתו". הוא שם פעמיו אל ביתו של ה'חוזה', אך 

-צוי בביתו. ועדיין פג לבו מלהאמין, והחליט: "אלך אל ביתגם שם נאמר לו כי הרבי אינו מ
המדרש, וכאשר אראה שם אדם עטוף בטלית ותפילין יושב ועוסק בעבודת הבורא, אדע כי 

 זה הוא הרבי".
 

המדרש, אכן ראה שם איש עטוף בטלית ומוכתר בתפילין יושב שקוע -בבואו אל בית
כבוד, -חא זי"ע. ניגש אליו האכסנאי ביראתבשרעפי קודש. היה זה ה'יהודי הקדוש' מפשיס

הושיט לו את ה'קויטל' עם הפדיון, וסיפר לו את צרתו. אך ה'יהודי הקדוש' סרב לקבל את 
הפדיון ואמר לו: "אני אינני רבי, לך אל הרבי הקדוש מלובלין". האכסנאי בשמעו זאת, 

 נשבר לבו בקרבו ומרוב ייאוש מר ושברון לב התמוטט מתעלף ארצה.
 

כשראה ה'יהודי הקדוש' עד היכן הדברים מגיעים, רכן אליו ועורר אותו מעלפונו, כששבה 
לך וקנה לך  –אליו הכרתו, אמר לו בנימה רחימאית: "הנני הרבי, ועתה הסכת ושמע לעצתי 

תרנגול גדול, הוא יקיץ אותך משנתך בחצות הלילה ואז תקום ותאמר תהילים, וה' יתברך 
 אותך". ישמע שוועתך ויושיע

 
האכסנאי חזר מעודד לביתו, עשה בתמימות כפי שהורה לו הצדיק וקנה תרנגול. ויהי בחצי 
הלילה כאשר קרא התרנגול, קם משנתו והחל שופך נפשו באמירת תהלים מעומקא דליבא. 

בעודו אומר תהילים, והנה דפיקות בדלת. אחד מגויי הכפר הנוהג לפקוד לפרקים את 
 בקבוק יי"ש.הפונדק, מבקש לקנות 

 
הוא נתן לו את מבוקשו והלה הלך לדרכו. כעבור שעה הופיע הגוי שוב, הפעם לחש לו: 

"יהודי, ראה, אני אוהב לשתות יי"ש אך בניי אינם מניחים לי לשתות", מדי דברו הוציא 
שק מלא זהובים "הא לך מעות אלו שחסכתי שנים רבות, מכיר אני אותך וסומך עליך, בכל 

 תתן לי לשתות". פעם שאבוא,
 

היה זה סכום עצום. האכסנאי הנפעם מישועת ה', השקיע אותו במסחר וה' ציווה את 
הברכה בעסקיו, עד שהפך לנגיד מופלג. כל זאת בזכות ששמע לעצתו של ה'יהודי הקדוש' 

 וקם בחצות לומר תהילים.
 
 

 .יחזקאל משינאווא זי"ע ספר 'תפארת היהודי' בשם הרה״ק רבימתוך  הורד מאתר "סיפורי צדיקים"
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 אברהם הוליד את יצחק

 
ת ִיְצָחק: }יט{ ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ ֶּ ֹוְלדֹת ִיְצָחק ב  ה ת  ֶּ  ְוֵאל 

 

המסביר, חן טוב בספרו  שלמה סאגיסרבי  ֶּ   במה ?את יצחק,  את מה ?בא לרבות,  - ְוֵאל 
 כך גם ליצחק.. –כמו שלאברהם אבינו היו לו שני בנים, צדיק ורשע 

 

ת ִיְצָחק במקום שלא יאמרו ליצני הדור שמאבימלך  רש"י. ידועים דברי ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ
של יצחק אבינו דומה לאברהם אבינו ולכולם לא  נתעברה שרה, לכן הקב"ה צר קלסר פניו

ת ִיְצָחק  -היה ספק שיצחק בנו של אברהם וזהו שאמרו כולם   .ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ

ה  )בראשית יח,י(בפרשת וירא נאמר לאברהם אבינו  ה ְוִהנ ֵ ֵעת ַחי ָ יָך כ ָ ר ׁשֹוב ָאׁשו ב ֵאלֶּ ַוי ֹאמֶּ

ָך וגו'  ֶּ ת  ָרה ִאׁשְ ָך רק  ולמה נאמרֵבן ְלש ָ ֶּ ת  ָרה ִאׁשְ ? היכן אברהם ? הלא היה צריך לומר ְלש ָ

ת ִיְצָחק, וכאן נאמר   והנה לכם בן.  ולמה כאן שרה לא מוזכרת ? ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ
 

מסביר שבלידת יצחק התעברה בו נשמה  הזוהר הקדוש התשובה מובאת ברובד עמוק יותר.
ָרה בהתחלה הוזכר רק  נקבית שאינה מאריכה ימים מצד שרה אמנו, ולכן ה ֵבן ְלש ָ ְוִהנ ֵ

ָך. ֶּ ת  כאשר אברהם אבינו לקח את יצחק לעקידה,  פרחה נשמתו הנקבית והתעברה בו  ִאׁשְ

ת ִיְצָחקנשמה זכרית מצד אברהם אבינו ולכן אח"כ נאמר   .ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ
 

ְבִריָך ְשֵמיּה ס"ת  שאנו אומרים בהוצאת )פרשת ויקהל דף רו,א( מכאן נבין את דברי הזוהר 
ְך,   ְך ְוַאְתרָּ א, ְבִריְך ִכְתרָּ ְלמָּ אֵרי עָּ ְך. ובהמשך...ְדמָּ  ְוֵתיַהב ִלי ְבִנין ִדְכִרין ְדַעְבִדין ְרעּותָּ

 ? ברור שבנים זה זכר, אלא הבקשה היא  לבנים  ְבִנין ִדְכִריןויש לשאול, מדוע נאמר 
 סטרא דנוקבא. עם נשמת סטרא דדכרא, ולא בנים עם נשמת

 

אותו עניין מופיע בהפטרה של וירא, עם אלישע הנביא והבן של השונמית הוא חבקוק 
הנביא, בהתחלה נתעברה בו נשמה מסטרא דנוקבא ולכן מת צעיר, אבל אלישע עשה את 

 התיקון ובאה ונתעברה בו נשמה חדשה מצד סטרא דדכרא, ונקרא שמו חבקוק מלשון
 לו חיבקה אותו וגם אלישע הנביא, ולכן זו ההפטרה של וירא.  פעמיים חיבוק, שגם אמא ש

 

מדוע לא נולד מדוע נולד יצחק עם נשמת סטרא דנוקבא,  )רבי משה קורדובירו( הרמ"קשואל 
והתשובה היא שאברהם אבינו היה תיקון נשמת אדם ישר עם נשמת סטרא דדכרא ?  

ה בא יצחק בנשמה מצד סטרא הראשון, והיה צורך לתקן גם את נשמת חוה, לכן בהתחל
 דנוקבא, כדי שתוכל נשמת חוה להיות מתוקנת על ידו.  

 
 

"ובכן ברוב רחמיך תזכור לנו עקידתו של יצחק אבינו בן בתפילת השחרית אנו אומרים, 
 אברהם עליו השלום, כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח.." 

אילו ? מה אנחנו מתפללים ומבקשים מה זאת אומרת כבדרשתו,  בן ציון מוצפי בהרשואל 
 על כאילו ? 

 

 אלא דע שבעת העקידה ממש פרחה נשמתו של יצחק אבינו, הנשמה מצד הסטרא דנוקבא
 ונתעברה באותו איל שהיה אחוז בשיחים ואותו איל אכן נשחט ואפרו נצבר על גבי המזבח

 ולכן זה נחשב כאילו שאפרו של יצחק אבינו היה מונח על גבי המזבח.
כעת גם ברור למה תיקן יצחק אבינו את ברכת מחיה המתים, שהרי ממש פרחה נשמתו, 

 נשמת הסטרא דנוקבא כאשר ראה את המאכלת, ונכנסה בו נשמה חדשה מסטרא דדכרא.
 

מכאן נבין שניסיון העקידה בסופו של דבר הועיל ליצחק אבינו, הוא גם זכה להקרבה 
ת ִיְצָחק, אַ אישית וגם לנשמה זכרית, ולכן נאמר  שבזכות העקידה נולד ְבָרָהם הֹוִליד אֶּ

 יצחק מחדש, ומיד אחרי העקידה נתבשר אברהם על הולדת רבקה..  
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 לידת יעקב ועשיו
 

ן ַוְיִהי יִ  }כ{ ֶּ עִ ְצָחק ב  ן ֲאָרם ֲאחֹות ַאְרב ָ ד ַ ַ י ִמפ  תו ֵאל ָהֲאַרמ ִ ת ב ְ ַ ת ִרְבָקה ב  ֹו אֶּ ַקְחת  ָנה ב ְ ים ׁשָ

ה:  ָ י לֹו ְלִאׁש  ר לֹו ה'  }כא{ָלָבן ָהֲאַרמ ִ ָעתֶּ י ֲעָקָרה ִהוא ַוי ֵ ֹו כ ִ ת  ר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאׁשְ ַ ְעת  ַוי ֶּ

ֹו: ת  ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ ַ ִק  }כב{ ַות  ִנים ב ְ ָ ְתרֲֹצצו  ַהב  ְך ַוי ִ לֶּ ֵ ה ָאנִֹכי ַות  ה ז ֶּ ָ ן ָלמ  ֵ ר ִאם כ  ֹאמֶּ ה  ַות  ְרב ָ

ת ה': י }כג{ ִלְדרֹׁש אֶּ ֵני ְלֻאמ ִ ׁשְ ִבְטֵנְך ו  ֵני גֹוִים ב ְ ר ה' ָלה  ׁשְ ֵרדו  ו ְלאֹם ִמְלאֹם ַוי ֹאמֶּ ָ ַעִיְך ִיפ  ֵ ם ִממ 

ֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר:  יֶּ
 

למה שוב מוזכרים בתואל ולבן ? וכי איננו יודעים שהם אביה ואחיה ?  ואם תאמר כי 
הזכירה התורה את אברהם משום שהוא אביו של יצחק, לכן יש להזכיר את בתואל אבי 

 ל אח יצחק לא הוזכר ? רבקה, אז למה הוזכר לבן אחיה, וישמעא
י למה נאמר ה  ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמ ִ ָ  אם לא לו, אז למי ? –לֹו ְלִאׁש 

וֹ למה נאמר  ת  ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ ַ  וכי אין אנו יודעים זאת ? ַות 
 

וכי עדיין לא נכתב  בת בתואל מפדן ארם אחות לבן.במקום אומר  )רבי שלמה יצחקי( – רש"י
ומפדן ארם ? אלא להגיד שבחה, שהיתה בת רשע ואחות רשע  שהיא בת בתואל ואחות לבן

 ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם:
 

 כאשר רבקה באה לאוהל שרה, חזרו שלושת הדברים שהיו בימי שרה,  
האהלה שרה אמו. ויביאה האהלה, והרי היא שרה אמו, כלומר  )רבי שלמה יצחקי( – רש"י

שרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ש
 .וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו

 

 ידוע כפי שאמרנו בפרשת וירא, שישמעאל נולד מהשפחה הגר כאשר אברהם אבינו עדיין 
משרה שהוא לא נימול, והוא נחשב "הקליפה", ורק לאחר שנימול אברהם אבינו נולד יצחק 

  "הפרי". –, יעקב "הקליפה"  –"הפרי". ואילו אצל רבקה נולדו גם הצדיק וגם הרשע, עשיו 
 

ֹו, לכן כפלה וחזרה התורה על השמות, ללמדנו שיעקב נולד מצד יצחק =  ת  אשתו ִרְבָקה ִאׁשְ

ן ֲאָרם ֲאחֹות לָ של יצחק. אבל עשיו נולד מצד   ד ַ ַ י ִמפ  תו ֵאל ָהֲאַרמ ִ ת ב ְ ַ יב  , לכן  ָבן ָהֲאַרמ ִ

וֹ )מצד עשיו( וגם  ִרְבָקהנאמר גם   ת  ר לֹו ה' )מצד יעקב( מכאן גם מובן למה נאמר  ִאׁשְ ָעתֶּ ַוי ֵ

הלתפילת צדיק בן צדיק.. ומזה שנאמר  ָ י לֹו ְלִאׁש  למדו חכמים מי   ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמ ִ
 שמתחתן יבדוק באחי אשתו. 

 

, היא לא יודעת שיש לה תאומים, ולא מבינה איך בהתחלה רבקה אמנו הייתה מבולבלת
ת ה': -העובר רוצה לצאת גם לבית מדרש וגם לעבודה זרה ?  ולכן  ְך ִלְדרֹׁש אֶּ לֶּ ֵ  ַות 

ים לאחר ששאלה אצל ישיבת שם ועבר נאמר לה,  ֵני ְלֻאמ ִ ׁשְ ִבְטֵנְך ו  ֵני גֹוִים ב ְ ר ה' ָלה  ׁשְ ַוי ֹאמֶּ

ֵרדו  ו ְלאֹם ָ ַעִיְך ִיפ  ֵ ֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר: ִממ   ִמְלאֹם יֶּ
  

רבקה חשבה שיצחק שלם ואין בו פסולת )סיגים( ולכן היא הייתה בטוחה שממנה יצאו 
 .12=  ז ֶּהשנים עשר השבטים וזה רמוז במילה  

 

אבל כאשר היא מגלה שעדיין יש פסולת )סיגים( גם ביצחק, וגם מיצחק צריך לצאת 
בקה אמנו, אליעזר עבד אברהם שבא לקחת אותי לאשה הוא עשיו, שואלת ר "קליפה"

ליצחק, נעשו לו ניסים, וכאשר נכנסתי לאוהל שרה חזר הנר לדלוק, חזר הענן על האוהל 
.  אז למה אני צריכה ללדת שני וחזרה הברכה שבעיסה, כלומר גם לי יש זכות כמו לשרה

 הצדיק, והשפחה  הלא שרה ילדה רק את ילדים גם צדיק=הפרי, וגם רשע=הקליפה ?
 ילדה את הרשע.  

 

התשובה היא שלאחר העקידה יצחק אבינו הוא עולה תמימה ואינו יכול להתחתן עם 
 שפחה.  ולכן גם עשיו וגם יעקב יבואו מרבקה בלבד.
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אומר בוא וראה מה ההבדל בין יעקב לעשיו, גם כאשר הם  )רבי משה סופר(החת"ם סופר 
עשו רוצה לצאת לעבודה זרה, כי לא מעניין אותו לשבת למדם תורה, ברחם אמם ומלאך מ

הרי הוא יושב ולומד עם המלאך.  אבל למה יעקב רץ לצאת?ללמוד עם המלאך ברחם אמו. 
אל תתחבר התשובה, כי הוא לא רצה להיות במחיצתו של רשע, כמו שכתוב במשנה אבות 

 הרשע באותה השליה.. עדיף לא ללמוד עם מלאך מאשר לשהות עם עשו לרשע
 

 "למה זה אנוכי". עומד על שאלת רבקה  יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק(  )הרב הגרי"ז מבריסק
כאשר הבינה רבקה שיש לה גם בן רשע בבטן היא שאלה, אם יש לי בן שהולך לעבוד עבודה 

  ך ?למה שאביא לעולם בן שעובר על אנוכי ה' אלוקיזרה, אני לא רוצה להביא אותו לעולם. 
 

חזקיה המלך ראה ברוח הקודש שייצאו לו בנים לא טובים ולכן לא רצה להתחתן. הנביא 
ישעיהו בן אמוץ אמר לו בדבר ה' צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה, משום שלא התחתנת. 
 עונה לו חזקיה לנביא, אבל ראיתי ברוח הקודש שיצאו לי בנים לא טובים. עונה לו הנביא

 ת שמים? אתה מצווה להתחתן, ואם הקב"ה רוצה להביא על ידך מה אתה עושה חשבונו
נשמות שכאלו לעולם זה עסק שלו ולא שלך. אסור לאדם המצווה על פריה ורביה לעשות 

 חשבונות שמים.
 

 איך רבקה שאלה זאת ?אם כך,  יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק( )הרב הגרי"ז מבריסקשואל 
אלה כזו. איש שמצווה על פריה ורביה אסור לו והתשובה היא שרק אשה יכולה לשאול ש

לשאול שאלה כזו. רבקה שלא מצווה על פריה ורביה יכולה לשאול "למה זה אנוכי", למה 
 אני צריכה להביא בן רשע לעולם ? 

 

אומר, יצחק אבינו בא "מבית חרדי" הוא תמים, ואילו רבקה לא באה  הרב מאיר אליהו

ת  )בראשית כה,כח(, וזה מסביר את הפסוק מבית חרדי, היא גדלה בין רשעים ֱאַהב ִיְצָחק אֶּ ַוי ֶּ

ת ַיֲעקֹב:   ת אֶּ בֶּ ִפיו ְוִרְבָקה אֹהֶּ י ַצִיד ב ְ ו כ ִ   במה דברים אמורים ?ֵעש ָ
 

ִפיו " עשיו היה יודע לדבר "  "אבא, אתה צדיק בן צדיק באת היה אומר ליצחק  ַצִיד ב ְ

רדי, מה אני אעשה ? אני יצאתי על מבית חרדי, אבל אמא לא בדיוק באה מבית ח
 וידוע גם שהיה צד המשפחה של אמא.. ויעקב אחי הוא יצא על צד המשפחה שלך.." 

  "אבא, כיצד מעשרין את המלח ?"עשיו מתחסד בפני אביו, 
 

"הלו, תרגע, אבל כאשר ניסה עשיו את הטריקים האלו על רבקה אמו ענתה לו רבקה, 
אל תשכח מאיפה אני באתי, אבא שלי ואחי המציאו  הטריקים שלך לא עובדים עלי,

 את עניין הרמאות, עלי לא תעבוד..." 
 

ה:לכן כפלה התורה  ָ י לֹו ְלִאׁש  ן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמ ִ ד ַ ַ י ִמפ  תו ֵאל ָהֲאַרמ ִ ת ב ְ ַ   ִרְבָקה ב 
 

ִפיומכאן נבין מדוע  י ַצִיד ב ְ ו כ ִ ת ֵעש ָ ֱאַהב ִיְצָחק אֶּ ק אבינו לא היה רגיל לטריקים , שיצחַוי ֶּ

ת ַיֲעקֹבשל עשיו, ולכן השוני הזה משך את ליבו לעשיו,  ת אֶּ בֶּ , שהוא התמים ְוִרְבָקה אֹהֶּ
 היא אוהבת את דרכו, משום שדרכו שונה מדרך אביה ואחיה.   

 
 רבי ואנטונינוס

 

נֵ אומר על הפסוק ,  )רבי שלמה יצחקי( – רש"י         ר ה' ָלה  ׁשְ ֵני ַוי ֹאמֶּ ׁשְ ִבְטֵנְך ו   י גֹוִים ב ְ

ֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר:     ֵרדו  ו ְלאֹם ִמְלאֹם יֶּ ָ ַעִיְך ִיפ  ֵ ים ִממ   אלו אנטונינוס ורבי, שלא              ְלֻאמ ִ
 פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים:        

 

 ו נחמה יש בידיעה זו לרבקה ?  מה עניין אנטונינוס ורבי ? ואיז
 

בשעה שנולד  )בספר מנורת המאור מובא בהרחבה רבה(: תוספות מס' עבודה זרה דף י' ע"ב
של רבי שמעון בן גמליאל, הייתה גזירה שלא ימולו את הילדים. אביו של רבי  רבי בביתו

 סירב לקיים הגזירה, הלך ומל את בנו וקרא לו יהודה. 
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ששלט במקום מטעם המלכות: מלתם נגד גזירת המלך, אוציא אתכם להורג.  אמר הקיסר
ענה לו: מה אעשה ? כך ציוונו הבורא יתברך. אמר השר, כבוד יש לי אליך, שאתה ראש 

 לאומתך, אבל יש גזירה של המלך ברומא, אשלח אותך למלך ומה שהוא יחליט ייעשה בך. 
 

ההארחה של ההורים של אנטונינוס. שאלה אשתו הלכה עם הילד לרומא והתאכסנה בבית 
אמו של אנטונינוס למה היא סוחבת ילד ? וענתה שהיתה גזירה לא למול, ומלו את הילד, 

ומחר יש פגישה עם המלך. הציעה אמו של אנטונינוס שתיקח את הילד שלה, ותראה למלך 
ת אנטונינוס את אנטונינוס שהוא לא מהול, וכך היה. באותו לילה היניקה אמא של רבי א

 וטיפלה בו, ולמחרת בבוקר הלכה למלך.
 

השר הממונה טען שהיא עברה על גזירת המלך, המלך הורה לבדוק, וגילו שהוא לא מהול. 
כעס המלך על השר שטען שהוא מהול, והנה הילד לא מהול. גדולים שישבו לפני הקיסר 

ענה המלך: אלוקיהם של  העידו שבנה של האשה הזו מהול, כי הם היו שם וראו את הברית.
שקוראים אליו מיד עונה אותם. מיד צווה להרוג את השר  אלה קרוב הוא אליהם. כיוון

 וביטל את הגזירה, ושלח את האשה והתינוק לשלום.
 

כיוון שחזרו לביתו של אנטונינוס, אמרה אמו, היות שנעשה לך נס על ידי בני, יהיו שניהם 
 ם. זה החיבור שנוצר בין רבי לאנטונינוס.שושבינים לעולם. הם יהיו מחוברי

 

 בהמשך כתוב על הקשר בין רבי לאנטונינוס. רבי היה גר בציפורי ואנטונינוס בטבריה.
מספרת שהיתה מנהרה  במסכת עבודה זרההגמרא  )יש דעה שאנטונינוס היה גר בקיסריה(.

 י, ללמוד איתו.שיוצאת מארמון אנטונינוס לבית רבי. כל יום היה מגיע אנטונינוס לרב
מביא איתו שני עבדים, הורג אחד בכניסה לבית והשני בחזור. נשאלת השאלה, איך מותר 

לעשות זאת ? הלא גם לבן נוח אסור להרוג. התירוץ, אותם אנשים כבר נידונו למוות על  
 מרידה במלכות. אנטונינוס העריץ ואהב לשרת את רבי יהודה הנשיא.

 

בי שאף אחד לא יהיה נוכח בשעה שהוא בא לבקרו. יום אחד אנטונינוס התנה תנאי עם ר
הגיע רב חנינא בר חמא לרבי, שאל אנטונינוס את רבי, מה הוא עושה כאן ? הרי קבענו שאף 
אחד לא יהיה איתנו שלא יוודע הדבר, ענה לו רבי שרבי חנינא הוא צדיק ובגדר מלאך, ואז 

רים שאנטונינוס הרג. אמר אנטונינוס הם יצאו החוצה, ורבי חנינא החיה את אחד השומ
 לרבי, קטנים שבכם מחיים מתים ?!

 

, מגלה לנו שרבי יהודה הנשיא היה מניצוץ נשמתו של יעקב אבינו, ואילו  המגלה עמוקות
ובא לתקן את מעשיו בזה שהוא משרת את  )החלק הטוב מעשיו(אנטונינוס היה גלגולו של עשיו 

 ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר:ר, רבי יהודה הנשיא, ומתקיים הנאמ
 

 הבכורה
 

ה ְוהו א ָעֵיף: )בראשית כה,כט(בפרשה נאמר  דֶּ ָ ו ִמן ַהש   בֹא ֵעש ָ ד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוי ָ זֶּ בתרגום התנא  ַוי ָ
אמפורש על הפסוק,   יונתן בן עוזיאל ם )ובאותו היום( ּוְבַההּוא יֹומָּ הָּ )נפטר  ְדִמית ַאְברָּ

ִשיל ַיֲעקב אברהם אבינו( א ְלָאבֹוי  )בישל יעקב נזיד עדשים( ַתְבִשיֵלי ִדְטלֹוְפֵחי בָּ ַוֲאַזל ְלַנֲחמָּ
א  )והלך לנחם את יצחק אביו( רָּ ו ִמן בָּ א ֵעשָּ )והוא  ְוהּוא ְמַשְלֵהי)ובא עשיו מבחוץ( ְוָאתָּ

א  )בגלל ש..( ֲארּום עייף( ו היום, עבירות עשה עשיו באות 5) ֲחֵמש ֲעֵבְרַין ֲעַבר ְבַההּוא יֹומָּ

ָאה והם( א נּוְכרָּ נָּ ה ַזְכיָּא  עבד עבודה זרה( -1) ְפַלח פּוְלחָּ ַפְך ַאְדמָּ הרג אדם, את  – 2)שָּ

א נמרוד( א ְמַאְרשָּ ל ַעל עּוֵליְמתָּ א ְדָאֵתיבא על נערה מאורשת(  – 3) ְועָּ ַפר ְבַחֵיי ַעְלמָּ   ְוכָּ
א  כפר בחיי עולם הבא( – 4) א ַית ְבֵכירּותָּ  :בז את הבכורה( - 5) ּוְבזָּ
 

נתאר את המצב באותו היום, גדול הדור, ענק שבענקים, אברהם אבינו נפטר, כולם בוכים 
 תחילה תקופה חדשה. ממבכים את האבידה הגדולה, ומבינים שכעת 

 אשר חוזרים האבלים ממערת המכפלה, מכין יעקב את סעודת ההבראה תבשיל של עדשים כ
 החוזר גלגל שהאבלותלרמוז , לגלגל דומות עדשיםשה צחקי()רבי שלמה י – רש"יוכפי שמפרש 

 המנהג ולפיכך, לדבר שאסור, פה לו אין האבל כך, פה להם אין דשיםוכן שלע. בעולם
 וכדברי הגמרא  ,פה להם ואין עגולים שהם, ביצים מאכלו בתחלת האבל את להברות

 שואל שאינו שכן וכל, אדם לכל שלום משיב אינו הראשונים ימים שלשה כל )מועד קטן כא/ב(
  6                                                                               'וכו שואל ואינו משיב' ז ועד' מג, בתחלה



 
 

 
 
 

טבעו של האדם הוא לחקור ולברר אחר הדברים. התינוק כבר נוגע, טועם ונוגס בכל דבר 
אשר אדם מגיע לבית העלמין ואח"כ מנחם בבית שהוא רואה ולמעשה בוחן אותו. כ

 מה כל הרעיון של המוות ? מה תכלית האדם בעולם הזה ? –האבלים, הוא שואל את עצמו 
ת טֹוב )קהלת ז,ב(וזהו שאמר שלמה המלך  כֶּ ל ָללֶּ ית-אֶּ ֵּֽ ֵ ל-ב  ת ֵאבֶּ כֶּ ֶּ ל ִמל  ית-אֶּ ֵ ה ב  ֶּ ת   ִמׁשְ

ר ֲאׁשֶּ ַ ל סֹוף הו א ב  ן ְוַהַחי ָהָאָדם-כ ָ ֵ ל ִית  וֹ -אֶּ  :ִלב ֵּֽ
 

מגיעה אלי הידיעה , )יום שלישי כ"ה חשון התשע"ה( ברגעים אלו כאשר אני כותב את הדברים
בו נרצחו יהודים בזמן התפילה  קהילת יעקב" –"בני תורה על הרצח המתועב בבית הכנסת 

, ואני חייב להחלמת הפצועים נישא ותפילה הי"ד – כאשר הם עטורים בתפילין וטלית
 ועודעד מתי ?!  להתייחס, הלב צורח... עין במר בוכה.. למה ? כתוב, לחזור ומללהפסיק 

?! המילים נעתקות מהפה, המחשבה רצה   התפילין והטלית בביהכנ"ס ?! עטורים בתפארת
ה  )ישעיה מב,כד( !!! תוקףמקבלים משנה  ישעיההנביא לכל הכיוונים.. ודברי  ָ ס  ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ

ָראֵ  תֹוָרתוֹ  ה'ֲהלֹוא  ל ְלבְֹזִזיםַיֲעקֹב ְוִיש ְ ְמעו  ב ְ  :זו  ָחָטאנו  לֹו ְולֹא ָאבו  ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך ְולֹא ׁשָ
 

שלאחר חורבן בית, כאשר היו הרומאים לוקחים ילדים  מספרת )במסכת גיטין נח/א(הגמרא 
 ביתב יש אחד תינוק ,לו אמרו ,שברומי גדול לכרך שהלך חנניה בן יהושע רבי ,וילדות בשבי

 בית פתח על ועמד הלך .תלתלים לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה האסורים
ָרֵאל ְלבְֹזִזים  )ישעיה מב,כד( אמר .האסורים ה ַיֲעקֹב ְוִיש ְ ָ ס   ואמר תינוק אותו ענהִמי ָנַתן ִלְמׁשִ

ְמעו  ב ְ  ה'ֲהלֹוא   שמורה בו מובטחני אמר: תֹוָרתוֹ זו  ָחָטאנו  לֹו ְולֹא ָאבו  ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך ְולֹא ׁשָ
 לא , אמרו .עליו שפוסקין ממון בכל שאפדנו עד מכאן זז שאיני - העבודה . בישראל הוראה

 רבי ומנו בישראל הוראה שהורה עד מועטין ימים היו ולא הרבה בממון שפדאו עד משם זז
 .אלישע בן ישמעאל

 

ה ַיֲעקֹבמצמרר, מהדהד ובנביא הפסוק  ָ ס   ..."קהילת יעקב"וביהכנ"ס היא  – ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ

ִמים  )דברים לב,ד(אבל עם כל הכאב אסור ח"ו לפקפק בחשבונות שמיים שנאמר  ָ ו ר ת  ַהצ 

ר הו א: יק ְוָיׁשָ ל ַצד ִ ָנה ְוֵאין ָעוֶּ ט ֵאל ֱאמו  ָ פ  ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ד ְ ֳעלֹו כ ִ ָ חייבים להיות חזקים  פ 
 לאה..ולהמשיך ה

 

 נחזור לפרשה... מאותו עניין לאותו עניין...
 

יהודי גם בשעות שקשות לו, בשעה שאין תשובה ברורה, בשעה שהלב מדמם.. הוא מאמין 
 בקב"ה, הוא יודע שיש סיבה לכל דבר.. ושהכל בסופו של דבר לטובה.

 

ה ? מ"שומע שסבא אברהם נפטר מתרגם את זה כרצונו ואומר. אבל עשיו לא כך, הוא 
במקום להבין ו מידת הדין פגעה בסבא שהיה צדיק, אם ככה אין דין ואין דיין ..."

בתירוץ שלו וזה מוביל אותו לעבוד עבודה זרה, לאנוס שתמש לברר ולשאול.. בוחר עשיו לה
 לרצוח לכפור ולבסוף להתנתק מזכות הבכורה.  

 

ינו מת. אבל במבט על במבט מהצד נראה כאילו שעשיו יצא תרבות רעה בגלל שאברהם אב
דברי חז"ל נבין כי הדברים הפוכים, וכי אברהם אבינו נפטר באותו היום כדי שלא יראה את 

 .נכדו עשיו יוצא לתרבות רעה
 

עשיו שמגיע לבית האבלים, לא שם ליבו לאביו יצחק שנמצא באבל, כל מה שעניין אותו זה 
י ָעֵיף ָאנִֹכיַהְלִעיֵטנִ  )בראשית כה,ל(אוכל... הוא מבקש מיעקב  ה כ ִ  י ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהז ֶּ

הלעיטני. אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה, כמו במקום,   )רבי שלמה יצחקי( – רש"יוגו' מבאר 
וזהו שאמרו חז"ל, ארורים רשעים  מלעיטין אותו: ששנינו, אין אובסין את הגמל אבל

 שמאבדים חיי עולם בשביל חיי שעה.
 

 בכורה שיעקב כל כך חפץ בה ?!ומהי אותה זכות 
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יעקב רואה שעשיו אחיו התפקר, לא מעניין אותו כלום, הוא רואה רק את עצמו. אומר יעקב 
, ככה אתה מתנהג ועוד באבל של סבא ? אתה לא מבין מהי מהות החיים ? לעשיו

ואתה  אתה חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ? למה בישלתי עדשים סתם ?
 עוד הבכור ?

 תקשיב עשיו, נכון שהבכור מקבל פי שניים בנחלת הירושה, אותי לא מעניינת הירושה
הערך הרוחני של הבכורה שהבכור עתיד להקריב קרבנות, ואתה  , אותי מענייןהחומר

כָֹרְתָך ִלי: )בראשית כה,לא(ולכן בוא ו..  ממש לא מתאים לתפקיד... ת ב ְ  ִמְכָרה ַכי ֹום אֶּ
 

 ..י ֹוםהַ ִמְכָרה ? הלא היה צריך לומר  ִמְכָרה ַכי ֹום למה נאמר ו
 עונים המפרשים שיעקב רצה להבטיח שהמכירה תהיה ברורה וחד משמעית.

 כיום שהוא ברור, כך מכור לי מכירה ברורה: )רבי שלמה יצחקי( – רש"י
זור בך כיום הזה שלא תח - מכרה כיום ,כך אמר יעקב )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכ

 .שהולך ואינו חוזר, כך אתה לא תחזור בך וכן השבע לי כיום
 

ה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמו ת )בראשית כה,לב( ו ִהנ ֵ ר ֵעש ָ מחפשים הרבה אנשים שהרי עכשיו , ַוי ֹאמֶּ

כָֹרה: ונחשב אני כמת, חוץ מזה..בכל רגע אחרי להורגני  ה ִלי ב ְ ה ז ֶּ ָ  גם בעניין הירושה   ְוָלמ 

י ֵגר  }יג{)בראשית טו(   הלא הקב"ה אמר לסבא אברהם ככתוב ַדע כ ִ ֵ ר ְלַאְבָרם ָידַֹע ת  ַוי ֹאמֶּ

ם ַוֲעָבדו ם וְ  ץ לֹא ָלהֶּ רֶּ אֶּ ָנה: ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ב ְ ע ֵמאֹות ׁשָ ַ ו  אָֹתם ַאְרב  ר  }יד{ִענ  ֹוי ֲאׁשֶּ ת ַהג  ְוַגם אֶּ

דֹול: ְרֻכׁש ג ָ ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו  ב ִ לכן אמר  שנה לאותה ירושה ?! 400ומי יחכה  ַיֲעבֹדו  ד ָ

כָֹרה -עשיו  ה ִלי ב ְ ה ז ֶּ ָ   שאינני חפץ לא בבכורה ולא בכבודה..  ?!  ְוָלמ 
 

ַבע לֹו  )בראשית כה,לג(יעקב ממהר "לסגור עניינים"  ָ ׁש  י ֹום ַוי ִ ַ י כ  ְבָעה ל ִ ָ ר ַיֲעקֹב ִהׁש  ַוי ֹאמֶּ

כָֹרתֹו ְלַיֲעקֹב: ת ב ְ ֹר אֶּ ְמכ  י ֹום –יתה ברורה ומוחלטת והמכירה הי ַוי ִ ַ  ..כ 
 

עשיו בשביל לצאת "גבר מול החבר'ה" שלא ילעגו לו ויצחקו עליו על שמכר את הבכורה 
כאילו שהבכורה אינה שווה לו ולא כלום ולכן ויתר  משחק אותה נזיד עדשים,מחיר של ב

כָֹרה:)בראשית כה,לג(  עליה בקלות ת ַהב ְ ו אֶּ ז ֵעש ָ בֶּ דבר בברכות אצל יצחק אבל בסופו של  ַוי ִ

מֹו  )בראשית כז,לו (האמת מתגלה ושם בוכה עשיו על שאיבד את הבכורה  ר ֲהִכי ָקָרא ׁשְ ַוי ֹאמֶּ

ְרָכִתי ה ָלַקח ב ִ ָ ה ַעת  כָֹרִתי ָלָקח ְוִהנ ֵ ת ב ְ ה ַפֲעַמִים אֶּ ְעְקֵבִני זֶּ  וגו'  ַיֲעקֹב ַוי ַ
 

 ברכות יצחק
 

ִני  }א{ ר ֵאָליו ב ְ דֹל ַוי ֹאמֶּ נֹו ַהג ָ ו ב ְ ת ֵעש ָ ְקָרא אֶּ ין ֵעיָניו ֵמְראֹת ַוי ִ ְכהֶּ י ָזֵקן ִיְצָחק ַות ִ ַוְיִהי כ ִ

ִני:  ר ֵאָליו ִהנ ֵ י יֹום מֹוִתי:  }ב{ַוי ֹאמֶּ י לֹא ָיַדְעת ִ ה ָנא ָזַקְנת ִ ר ִהנ ֵ יָך  }ג{ַוי ֹאמֶּ א ָנא ֵכלֶּ ה ש ָ ְוַעת ָ

י ָצִיד:  ה ְוצו ָדה ל ִ דֶּ ָ ָך ְוֵצא ַהש   ֶּ ת  ְלְיָך ְוַקׁשְ ֶּ ר ָאַהְבת ִ  }ד{ת  ֲאׁשֶּ ים כ ַ ה ִלי ַמְטַעמ ִ י ְוָהִביָאה ַוֲעש ֵ

ם ָאמו ת: רֶּ טֶּ י ב ְ ְכָך ַנְפׁשִ ָברֶּ ֲעבו ר ת ְ ַ י ְואֵֹכָלה ב   ל ִ
 

שנה כאשר הוא מבקש לברך את עשיו. יצחק לא ידע אם יחיה כמו שרה  123  יצחק אבינו בן
שנה. כאשר יצחק רואה שזקנה קופצת עליו, עיניו  175שנים או כמו אברהם אביו  127אמו 

 חק כנראה שאני הולך יותר על הכיוון של אמא ולכן הוא אומר לעשיוכהו מלראות, אומר יצ
י יֹום מֹוִתי: ם ָאמו ת:ב ַ   ובהמשך.. לֹא ָיַדְעת ִ רֶּ טֶּ י ב ְ ְכָך ַנְפׁשִ ָברֶּ  ֲעבו ר ת ְ

 

ל }ה{ ר ִיְצָחק אֶּ ֵ ַדב  ה ָלצו ד ַצִיד ְלָהִביא-ְוִרְבָקה ׁשַמַעת ב ְ דֶּ ָ ו ַהש   ְך ֵעש ָ לֶּ נֹו ַוי ֵ ו ב ְ   .ֵעש ָ
 שרבקה שמעה ברוח הקודש את מה שדיבר יצחק לעשיו, יונתן בן עוזיאלאומר התנא 

ָנה  ֵלא }ו{ולכן קוראת רבקה ליעקב..  ל ַיֲעקֹב ב ְ ת ָאִביָך ְוִרְבָקה ָאְמָרה אֶּ י אֶּ ַמְעת ִ ה ׁשָ מֹר ִהנ ֵ

ו ָאִחיָך ֵלאמֹר: ל ֵעש ָ ר אֶּ ֵ ואז מצווה רבקה את יעקב ללכת ולהביא לה שני גדיים,  ְמַדב 
 להתלבש כמו עשיו, וללכת ליצחק כדי שהוא יקבל את הברכות.  
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יף כל המחל ,ואמר רבי אלעזר מבארת את חומרת השקר, )סנהדרין צב/ב( במסכת הגמרא
ַע"  הכה כתיב בודה זרה,בדבורו כאילו עובד ע ֵ ְמַתְעת    וכתיב התם"ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו כ ִ

ִעים". )ירמיה י, טו( ֻ ְעת  ַ ה ת  ה ַמֲעש ֵ ָ ל ֵהמ  בֶּ ארבע כיתות לא מקבלים פני  )סנהדרין קג/ב( "הֶּ
 ., שקרניםון הרעשכינה: חנפנים, ליצים, לש

 

פחד ממידת השקר שהרי הוא בגדר אמת, כפי , הוא מיעקב מביע חששות מכל הרעיון
ת ְלַיֲעקֹב  )פרק ז,כ( הנביא מיכהשאומר  ן ֱאמֶּ ֵ ת  ר  }יא{, לכן אומר יעקב לרבקה וגו' ת ִ ַוי ֹאמֶּ

ִער ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק: ַיֲעקֹב אֶּ  ו ָאִחי ִאיׁש ש ָ ֹו ֵהן ֵעש ָ ִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו  }יב{ל ִרְבָקה ִאמ  ֵ או ַלי ְיֻמׁש 

ַע ְוֵהבֵ  ֵ ְמַתְעת    אִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה:כ ִ
 

קֹלִ  }יג{רבקה מרגיעה את יעקב ולוקחת אחריות,  ַמע ב ְ ִני ַאְך ׁשְ ֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ב ְ ר לֹו ִאמ  ֹאמֶּ י ַות 

מה מיוחד באותן ברכות עד כדי כך שרוח הקודש מגלה לרבקה  וכאן יש לשאול, ְוֵלְך ַקח ִלי:
 ?  על העניין? למה הכל חייב להיות באותו לילה ? עד כדי כך שיעקב צריך להתחפש לעשיו

 

  תולדות דף קמב ע"ב. –הר ומתוק מדבש על הזה ספרומבאר בהרב דניאל פריש זצ"ל 
לא היה שולט יעקב  ,ו היה מתברך באותה שעהיעש ס ושלוםוראה אם חבא  ,אמר ר' יוסי

תה מתגברת יוהיה נשאר העולם בקלקולו ובפגמו של אדם הראשון והקליפה הי ,לעולם
ו גלגול הנחש, יוהעניין כי יעקב הוא היה גלגול אדם הראשון ורבקה גלגול חוה, ועש .בעולם

עתה יתברך עשו שהוא הנחש, אז חלילה ס וועתה באו לתקן מה שעוותו בתחילה, ואם ח
יתגבר בכח גדול לינק מן השכינה, ונמצא שישאר אדם הראשון וחוה בקללתם נכנעים תחת 

מהקב"ה היה שיתברך יעקב כדי לתקן את הקללה שנתקלל אדם  ,אלא .הקליפות לעולם
  .הראשון, והכל בא על מקומו כראוי ונתקן חטא אדם הראשון

 

 זו עלינו להבין בתחילה מהי משמעות החגים בלוח השנה היהודי. כדי לענות על תשובה
 האם אנו חוגגים חגים בגלל הסיפור הנוסטלגי שמייצג אותו חג או מסיבה אחרת ?  

 

ת )שמות לד,יח(לכאורה כן, בוודאי, הרי התורה בעצמה מציינת זאת, על  חג פסח נאמר   ַחג אֶּ

ֹות צ  ַ מֹר ַהמ  ׁשְ ְבַעת ת ִ ֹות אַכלת ֹ  ָיִמים ׁשִ ר ַמצ  יִתךָ  ֲאׁשֶּ ׁש  ְלמֹוֵעד ִצו ִ י ָהָאִביב חֹדֶּ ׁש  כ ִ חֹדֶּ  ָהָאִביב ב ְ

ְצָרִים ָיָצאתָ  ם ֵיְדעו   ְלַמַען)ויקרא כג,מג( על חג הסוכות נאמר  :ִממ ִ י דֹרֵֹתיכֶּ ֹות כ ִ כ  ֻ י ַבס  ְבת ִ ת הֹוׁשַ  אֶּ

ֵני ָרֵאל ב ְ הֹוִציִאי ִיש ְ ץ אֹוָתם ב ְ רֶּ ם ה' ֲאִני ִמְצָרִים ֵמאֶּ  :ֱאלֵֹהיכֶּ
 

מצד שני אם אנו חוגגים נוסטלגיה כחגי החנוכה ופורים, מדוע איננו חוגגים את נס חציית 
 הירדן, או את נס העמדת הירח והשמש על ידי יהושע ? וניסים אחרים ?!

 

יתרה מזאת, אם חג הפסח הוא לזכר יציאת מצרים, מדוע פירשו רבותינו בפרשת וירא 
י , ר את אברהם אבינו, אמר  אברהם אבינו לשרה אמנוכשבאו המלאכים  לבק י ַוֲעש ִ ׁשִ לו 

ֹות ֻעגֹת  והעוגות היו מצה עשירה, כמו שנאמר ביציאת מצרים ֻעגֹות: י ַמצ   . ָחֵמץ לֹא כ ִ

ֹות ָאָפה ַוי ֹאֵכלו : -בנוסף גם אצל לוט כאשר הגיעו המלאכים אליו, נאמר שם    ו ַמצ 
 פסח היה !!  –במקום   קי()רבי שלמה יצח – רש"ימבאר 

 

 מה עניין פסח היה אצל לוט ואברהם ? היכן הקשר ליציאת מצרים ?אם כן, 
 

, עם ישראל אינו חוגג עלינו להבין שהחגים שאנו חוגגים אינם חגים של נוסטלגיהאלא ש
   אז מה חוזר על עצמו ? ,. המילה חג היא מלשון לחוג, כלומר דבר שחוזר על עצמוהיסטוריה

 

בכל שנה  יםומאיר יםשל אותו חג חוזר , הכוחות הרוחנייםההארה הרוחנית -תשובה היא ה
 , הארה רוחנית חד פעמית,ניסים חד פעמיים, כאשר מדובר בימים בהם חלו מחדש. ולכן

כגון העמדת השמש והירח על ידי יהושע בן נון, שאין לאותו היום הארה שחוזרת על עצמה, 
  חוגגים.את הימים האלו אנחנו לא 

 

על פי הסוד הלילה הוא בבחינת דין, והיום הוא בבחינת רחמים, ולכן לא אומרים הלל 
הוא ליל הסדר, ליל ט"ו בניסן. הלילה היחיד בו בשנה ובלילות למעט לילה אחד בלבד 

כי בליל הסדר יש הארה מיוחדת וכל כך גדולה  ולמה ?אומרים הלל ועוד הלל שלם בברכה, 
 בניסן עוד לפני יציאת מצרים. שמאירה בכל ט"ו 
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כעת מובן מדוע אברהם אבינו ולוט ציינו את חג הפסח, כי הם ציינו את אותה הארה 
 רוחנית שמופיעה בליל הסדר.

 

בלילה זה נלחם אברהם אבינו בארבעת המלכים, המלאכים בישרו לשרה על לידת יצחק, 
נדדה שנת המלך  ראל יצאו ממצרים,המלאכים הצילו את לוט מתוך הפיכת סדום, בני יש

 אחשורוש, ועוד..
 

 !!! כמו שיצחק ידע שלילה זה  בליל הסדרכל הסיפור של ברכות יצחק מתקיים גם בפרשתנו 
מיוחד וחזק בהארה הרוחנית שלו, וכוחן של הברכות גבוה מאוד, כך גם רבקה הבינה זאת 

 .וקא באותו הלילהעשתה כל דבר כדי שיעקב יקבל את הברכות מיצחק דוולכן 

מכיוון שרבקה ראתה בנבואה שלפי רצון ה' יתברך יעקב צריך לקבל את הברכות במקום 
עשיו, והדרך לכך יכולה להיות כאשר יעקב יתחזה לעשיו, לכן היה מותר ליעקב, ואף היה 
צריך, לשנות מן האמת ולהתחזות לעשיו, ואין בזה שום פגם במידת האמת של יעקב, משום 

 רצון ה', הרי שזו האמת.שאם זה 

ל ר ַיֲעקב אֶּ ָ ֵאָלי קו ם-"ַוי אמֶּ ְרת  ַ ב  ר ד ִ ֲאׁשֶּ יִתי כ ַ ָך ָעש ִ כרֶּ ו ב ְ ָבה ְוָאְכָלה -ָאִביו ָאנִכי ֵעש ָ ָנא ׁשְ

ָך" י ַנְפׁשֶּ ָבֲרַכנ ִ ֲעבו ר ת ְ ַ יִדי ב    ִמצ ֵ

 איך עלה בדעתו של יעקב לשקר לאביו ולעשות הדבר?

)ילקוט יוסף כבוד אב ואם הרב יצחק יוסף שליט"א שכתב אלא יש לומר שידע יעקב מה  
מפני הבושה.  ג.מפני ענוה.  ב.. מפני השלום.  אפרק ט( שמפני תשעה אופנים מותר לשקר: 

מפני שלא יהיה בזיון  ו.מפני היראה והפחד.  ה.כדי לומר לדבר המתקבל על הדעת.  ד.
מותר לשקר  ט.מפני הצניעות.  ח.ו. כדי לקיים מצות כיבוד אב ולמנוע צער מאבי ז.לאחר. 

 ולתלות דין ברבו כדי שיקבלו ממנו הלכה. 

  :יעקב אבינו דיבר על פי אלו האופנים הבאיםו

 ,שבברכת יעקב יתברך העולם ואם היה ח"ו ההיפך היה רע בעולם מפני השלום:

רכה, יעקב לא רצה להתגאות על אביו ולומר שהוא יעקב הבכור ולו מגיע הב מפני ענוה: 
 לכן אמר שהוא עשו, 

שהיה מתבייש מאמו אם לא יעשה את בקשתה, כדי לומר דבר שמתקבל על  מפני הבושה:
הדעת: מפני שלברך גוי טמא כזה בעל עבירות לא מתקבל על הדעת, מפני היראה: דכתיב 

יים ישלטו )ויקרא יט, ג( "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו", ומפני שלא יהיה בזיון לאחר: שאם הגו
הם ינהגו ביזיון ביהודים ואז יהיה ח"ו ביזיון ליהודים ואף לבורא עולם, כדי למנוע צער 
 מאביו: שבזה שעשו יקבל את הכוח של הברכה יעשה עם זה מעשים רעים והיה צער לאביו, 

שידוע שעשו היה בועל נשים בעולות, מאורסות, ואשת איש ואם היה מקבל  מפני הצניעות:
של הבכורה, היה ממשיך במעשיו הפרוצים וכשבירך את יעקב לקח זאת ממנו את הכוח 

ושמר על מדת הצניעות של הנשים, למרות שיכל לומר ליצחק שהוא יעקב ולו מגיע הברכה 
העדיף לשקר מפני שיכול להיות שיצחק לא היה מסכים, אבל ידע שיצחק כן רוצה לברך את 

ֲעבּור ָך", היינו שנפשו של יצחק כן רוצה לברך  יעקב ותלה בו, וכתוב בפסוק "בַּ ְפׁשֶׁ ִני נַּ ְתָבֲרכַּ
 את יעקב. 
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 אם יעקב אבינו מתחפש לעשיו, למה הוא מדבר בקולו ולא מנסה לחקות את עשיו ?
ו: -ואיך יצחק אבינו מברך ? הלא הוא בספק ברכות  ַדִים ְיֵדי ֵעש ָ ֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהי ָ  ַהק 

 
קח ברכתו. לכן קודם שהלך לצוד אמר ליצחק סימן יכתב שעשיו חשש שיעקב י 'בית הלוי'ה

שישנה קולו כקולו של יעקב וידבר בנחת כיעקב ויזכיר שם שמים, וזהו  -וודע שהוא עשיוישי
סימן שהוא עשיו. שאם יבוא יעקב להטעות הרי מסתמא ישנה הוא קולו שידמה כקול עשיו. 

"הקול קול ינה קולו ודיבר כדרכו, וזהו שאמר יצחק: יעקב בחכמתו הבין זאת ולכן לא ש

 ".ויברכהו", לכן "ולא הכירו" הרי שני הסימנים מתאימים, "יעקב והידיים ידי עשיו
 

אמרו חז"ל כל זמן שהקול קול יעקב אין הידיים ידי עשיו כלומר אין ידי עשיו יכולות 
ים ידי עשיו, יל יעקב והידהרי הפסוק אומר הקול קו הגר"א מוילנא זצ"ללשלוט. ומקשה 

שמי שיסתכל  הגר"אמשמע גם כשהקול קול יעקב עדיין הידיים של עשיו שולטות? ומתרץ 
בפסוק יראה שכתוב ה'קל' קול יעקב דהיינו בלי האות וא"ו ר"ל קל שלומדים בקלילות ולא 

י בכובד ראש וברצינות ובשמחה והתלהבות על זה התורה אמרה הקל קול יעקב והידיים יד
 עשיו.

וכן עשיו ציוה את נכדו עמלק ואמר לו כמה שניסיתי להרוג את יעקב לא הצלחתי אני רוצה 
שאתה תהרוג ]ח"ו[ את בניו ואגלה לך מתי להלחם עימהם שזה ברגע שהם מרפים מהתורה 

]ח"ו[, וזה שכתוב ויחנו ברפידים ויבוא עמלק, ואמרו חז"ל על שרפו ידיהם מן התורה בא 
ם לומד בחשק גדול, כך הוא מוחה את שמו וזכרו של עמלק, ושובר את ידיו עמלק. וכשהאד

 של עשיו.
 

 ומה משמעותן של אותן ברכות ?
 

מצד אחד, יצחק אבינו אומר, אני עומד למות, יעקב בני הוא איש של תורה אין אתו בעיות, 
 ברכות אבל עשיו, מה יהיה אתו ?  הוא שקוע בעולם הטומאה והשקר, אותו צריך לברך ב

לפחות אם לא יהיה עשיו צדיק גדול, אז לפחות הוא כל כך גבוהות כדי שיינצל ממצבו. 
ישרת את יעקב, הוא יטפל בענייני החומר כדי שיעקב יוכל ללמוד תורה, כמו שעתידים 

 להיות יששכר וזבולון.
 

 רהם.אבל, כאן מדובר בברכות כל כך גדולות, ברכות שייקבעו מי יהיה ממשיך זרעו של אב
רבקה שיודעת מה בלב יצחק, מבינה אותו אבל לא מסכימה. רבקה טוענת שעשיו הוא רשע 

ללא תקנה ואם הוא יקבל שלטון, לא רק שהוא לא ידאג ליעקב אלא נהפוך הוא, ולכן אין 
 ליעקב אבינו.  –ברירה חייבים לדאוג בכל דרך שיצחק לא יטעה ושהברכות יגיעו לייעודן 

  

לדעת המקום ברוך הוא, רבקה כיוון שכוונה קה צדקה, והראיה לכך שואכן, מסתבר שרב
גלה לה את דברי יצחק לעשיו, מלאך היה בעניין זה לסיעתא דשמיא. בת קול מרבקה זוכה 

 מעכב את עשיו מלבוא עד שיעקב יספיק לקבל את הברכות המיועדות לו !!!
 

 ע. לכן כאשר אמר עשיו  יתרה מזאת, יעקב כבר קנה את הבכורה מעשיו, ויצחק לא יד
ה  ,לו(בראשית כז) ָ ה ַעת  כָֹרִתי ָלָקח ְוִהנ ֵ ת ב ְ ה ַפֲעַמִים אֶּ ְעְקֵבִני זֶּ מֹו ַיֲעקֹב ַוי ַ ר ֲהִכי ָקָרא ׁשְ ַוי ֹאמֶּ

ָרָכה: י ב ְ ָ ל ִ ְרָכִתי ַוי ֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלת   יצחק שמבין שבעצם עכשיו יעקב הוא הבכור,  ָלַקח ב ִ

י ְיָבֵרְך אְֹתָך  }ג{בידיו ואכן יעקב מתברך שוב על ידי יצחק שמח שלא באה טעות  ד ַ  ְוֵאל ׁשַ

ים:  ָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעמ ִ ֶּ ְך  }ד{ְוַיְפְרָך ְוַיְרב  ָ ְלַזְרֲעָך ִאת  ת ַאְבָרָהם ְלָך ו  ְרכ ַ ת ב ִ ן ְלָך אֶּ ֶּ ְוִית 

ר ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם: יָך ֲאׁשֶּ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ת אֶּ ָך אֶּ ת ְ   ְלִרׁשְ
 

ָרָכה  בראשית כז, מא()  ליעקב אוכפי שאמרו חז"ל עשיו שונ ת ַיֲעקֹב ַעל ַהב ְ ו אֶּ טֹם ֵעש ָ ש ְ ַוי ִ

ת ַיֲעקֹב ָאִחי ל ָאִבי ְוַאַהְרָגה אֶּ ֹו ִיְקְרבו  ְיֵמי ֵאבֶּ ִלב  ו ב ְ ר ֵעש ָ ֲרכֹו ָאִביו ַוי ֹאמֶּ ֵ ר ב    .ֲאׁשֶּ

ל מדוע עשיו הדגיש דווקא את המילה ולא אמר מות אבי? ועונים חז"ל שעשיו תמיד  ֵאבֶּ
רצה להרוג את יעקב אלא שלא הצליח כיוון שיעקב עוסק בתורה ממילא עשיו חיפש זמן 

ל אסור לו ללמוד תורה שנאמר פקודי ה' ישרים  בֶׁ מתי כבר אוכל להרגו והנה ניזכר שאדם אַּ
 מות העולם יודעים שהכוח של עם ישראל הוא מהתורה הקדושה. משמחי לב ואפילו או
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 האם כדאי להיות עשיר ?
 

 אנשים שואלים את עצמם מידי פעם, מה חסר לי ? מה הייתי עושה אם הייתי עשיר ?
 וואו, לחיות בלי מגבלה של כסף... האם כדאי להיות עשיר ?

התשובה על פניו, כן בוודאי, למה לא ? מה רע שיהיה לאדם בטחון כלכלי ? הלא אנחנו 
 שים מהקב"ה פרנסה טובה. אז למה יש כאלו שיש להם ויש כאלו שאין להם ?מבק

 

ַחת ָרִאיִתי חֹוָלה ָרָעה ֵיׁש  )קהלת ה,יב(שלמה המלך מצד אחד אומר  ַ ׁש  ת  מֶּ ָ ר ַהׁש  מו ר עֹׁשֶּ  ׁשָ

ם  )קהלת ה,יח( מצד שני אומר שלמה המלך  :ְלָרָעתוֹ  ִלְבָעָליו ל ג ַ ר ָהָאָדם כ ָ  לוֹ  ָנַתן ֲאׁשֶּ

ר ָהֱאלִֹהים ְנָכִסים עֹׁשֶּ ִליטוֹ  ו  ֱאכֹל ְוִהׁשְ ו   לֶּ נ  ֶּ את ִממ  ת ְוָלש ֵ ְלקוֹ  אֶּ מֹחַ  חֶּ ֲעָמלוֹ  ְוִלש ְ ַ ת זֹה ב  ַ  ַמת 

 אז מה התשובה עושר זה דבר  טוב או לא טוב ?   - :ִהיא ֱאלִֹהים
 

לאחר שיעקב אבינו שומע בקול אמו, ועובר את בדיקת הספק של אביו, מברך יצחק את 
ָגן ְוִתירֹׁש: )בראשית כז,כח( ביעק ץ ְורֹב ד ָ י ָהָארֶּ ַמנ ֵ ִמׁשְ ַמִים ו  ָ ל ַהׁש  ַ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמט  ֶּ  ְוִית 

ר ֵאָליו  )בראשית כז,לט(יצחק בסופו של דבר מברך גם את עשיו ואומר,  ַען ִיְצָחק ָאִביו ַוי ֹאמֶּ ַוי ַ

ָך ו ִמט ַ  בֶּ ץ ִיְהיֶּה מֹוׁשָ י ָהָארֶּ ַמנ ֵ ה ִמׁשְ ַמִים ֵמָעל:ִהנ ֵ ָ  ל ַהׁש 
 

ַמִיםוהנה גם יעקב וגם עשיו מתברכים באותם הדברים,  ָ ל ַהׁש  ַ ץ+  ִמט  י ָהָארֶּ ַמנ ֵ ִמׁשְ  !!! ו 
 

אצל יעקב נאמר את ההבדל המהותי בין יעקב לעשיו. אלא במבט נכון על הפסוקים נראה 
ַמִים בתחילה ָ ל ַהׁש  ַ י ָהָארֶּ  = רוחניות, ורק אח"כ ִמט  ַמנ ֵ ואילו אצל עשיו = גשמיות.   ץו ִמׁשְ

ךָ  -נאמר הפוך  בֶּ ץ ִיְהיֶּה מֹוׁשָ י ָהָארֶּ ַמנ ֵ ַמִים ֵמָעל: = קודם חומריות, ורק אח"כ ִמׁשְ ָ ל ַהׁש  ַ  ו ִמט 
 

יהודי צריך קודם כל לכוון את חייו לבנות יסוד גדול, כאן יש התשובה לשאלתנו וכאן 
ביאתנו לעולם הזה, ומכיוון שהעולם שהרי זו מטרת  - בגדר יעקב –לעצמו מסלול רוחני 

הזה הוא עולם העשיה. וכמובן שצריך שישולב עם זה פרנסה כדי לקיים את החיים.  אבל.. 
לא לחפש את העושר בכח, בשביל מה ? בשביל  - בגדר עשיו –לא להפוך את היוצרות 

 החומר ?!   
 

 אבל אנחנו תמיד  .לנו בדרך שברורהבחסד ולא תמיד יודע שהקב"ה מנהיג את העולם יהודי 
מאמינים בני מאמינים שכל הנהגתו של הקב"ה כלפינו היא לטובה, גם אם היא קשה לנו 

ולכן אל לו לאדם להתלונן על ההשגחה העליונה עליו בעניין פרנסתו. . ימיםמסויזמנים ב
הוא יודע כל נסתרות, והוא יודע אם מגיע לך להיות עשיר מצד הטוב כי הקב"ה  ולמה ?

דבר או חלילה רשע שמקבל שכרו בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. הוא יודע אם שב
מגיע לך להתייגע בעניין הפרנסה כי זה תיקון נשמתך מגלגול זה או אחר, ואם תקבל עושר 

 אתה תסטה מדרך הישר, ועל זה אנו סומכים ומברכים את הקב"ה בכל יום בברכות השחר,
 

 ולם, שעשה לי כל צרכי:ברוך אתה ה', אלהינו מלך הע
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