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 וסיפורים ליקוטים 
 תולדותנפלאים 

 

 (כב, כה" )הבנים ויתרוצצו"
 שעשו משום, תורה פתחי על בעברו לצאת יכול היה לא יעקב

 מלצאת עשו ביד עיכב מי אבל, הדרך את לפניו חסם הבכור
 תרולו מוכן היה שעשו אלא? זרה עבודה פתחי על בעברו
 להגיע ליעקב להניח שלא ובלבד שלו זרה העבודה על אפילו

 . התורה פתחי אל
 

 ( כב, כה" )בקרבה הבנים ויתרוצצו"
 רץ יעקב ועבר שם של תורה פתחי על עוברת הכשהיית
 מפרכס עשו זרה עבודה פתחי על עוברת, לצאת ומפרכס

 (. י"רש) לצאת
 אמו במעי שכן, לצאת מפרכס היה עשו בשלמא: אפוא קשה

 גם והלא, זאת ביקש למה יעקב אבל; זרה עבודה לו ההיית לא
 במעי כשהתינוק: "חכמינו שאמרו כפי, תורה לומד היה שם
 '(?ל נדה" )כולה התורה כל אותו מלמדין אמו
 רצה לא אך, כולה התורה כל את יעקב שם למד אמנם, ברם

... משם להימלט ביקש, ולכן אחד" חדר"ב עשו עם לשהות
 (. השמועה מפי)

 

 (כב, כה'" )ה את לדרוש ותלך"
 הוא שכן, רשע להיות עתיד אחד בן כי, לראות נוכחה רבקה
 – חכמינו שאמרו כפי -אלא  עוד ולא, זרה עבודה אל נמשך

 ותלך: "לפיכך; בבטנה בהיותו עוד אמו את להרוג שביקש
 את לראות לה מותר אם, שאלה לשאול הלכה –"' ה את לדרוש

 זה למה: "אמרה וכך, תחילה ולהורגו ולהשכים כרודף הזה הבן
 הקטן הרודף מפני בסכנה נתונה אנכי אהיה זה למה –"? אנכי
 "?להורגו השכם – להרגך הבא: "בו לקיים מוטב שמא? הזה

 גאים: "זה על י"רש ואומר", בבטנך גויים שני: "לה והשיבו
 להוציא עתיד עשו גם הרי כן אם", ורבי אנטונינוס אלה, כתיב
 ... להורגו לך אסור ולכן, אנטונינוס כמו טובים בנים

 (. זוטא אריה פני)
 

 ( כב, כה" )אנכי זה למה כן אם"
 שנהגו מסוים משהו על לו והעיר יפהן אברהם' לר ניגש אחד

 . מוחה/המעורר לרוח היה שלא בביתו
 : כך ענה הוא

 המדרש בית פתחי על שכשעברה מזה נבהלה שרבקה כתוב
 שאלה והיא, זרה עבודה פתחי על כשעברה וכן, לצאת פרכס

 . אנכי זה למה
 רצה הוא מדרש לבית אולי, הבינה לא היא למה, יפהן הרב שאל

 לצאת רצה הוא זרה עבודה ולבית, להתפלל או וללמוד לצאת
 ?למחות

 לא ומחאות שתורה, כנראה... לה מפרק והוא לה מותיב הוא
 . יחד הולכים

 

" עשו בעקב אוחזת וידו אחיו יצא כן ואחרי"
 (כו, כה)
 ששמעו אחרי הרי? לעכבו עקבו את יעקב תפס למה ע"צ

? אחרון להיות רצה אחד כל הרי' צעיר יעבוד ורב' התשובה
 לצאת יכול לא מאחור שהיה יעקב מילא ע"שצ הכוונה אלא

 עשו אלא? לצאת עכבו מי בחזית שהיה עשו אבל, עכבו שעשו
, ד"לביהמ לצאת ליעקב להפריע משום שרצה לצאת רצה לא

, אותו תופס הוא ז"לע רץ שעשו שידע יעקב וכך, היה רשע כזה
 . עשו עקב את תפס ולכן, ז"לע ילך שלא לעכבו

 (ע"זי מקאמזיר יחזקאל רבי בשם)
 

 "וידו אוחזת בעקב עשו" )כה, כו(
"ק ללמוד יעקב נקרא ע"ש שתפס את עשו בעקבו, אי' בספה

מכאן מוסר השכל. הלא פעולתו זו של יעקב לא צלחה, הוא 
ניסה אכן לאחוז בעקב עשו ולמנוע את יציאתו שיהא הוא 
הבכור, אך לא עלה בידו. אולם מה היה בסופו של דבר, עשו 
מכר את בכורתו ליעקב. ללמדך, שעל האדם לעשות את 

שלעת  השתדלותו והתאמצותו הוא, והקב"ה ישלימנו לו, אע"פ
עתה נראה לו שלא הייתה שום תועלת מיגיעתו. פעם אחת 
שררה דחקות נוראה בבית הבעש"ט הק', ולא היה ממה להכין 
צרכי שבת. בערב שב"ק באשמורת הבוקר, הלך הבעש"ט הק' 
ודפק דפיקה קלה על חלון ביתו של איש אחד, ואמר בפיו 
 שנצרך הוא להוצאות שבת ותיכף הלך לו. בעל הבית ששמע
את הדפיקה ואת דברי האלמוני, קם מיד ממיטתו ויצא החוצה 
לראות מי הוא הדופק על חלונו, והבחין בדמותו של הבעש"ט 
המתרחקת. דלק אחריו והשיגו, ובקש להבין אם אכן נצרך הוא 
לצרכי שבת, מדוע הלך לו ולא המתין עד שיענה. השיב לו 

סתו, שכן הבעש"ט הק': לעולם לא היה צריך אדם לעמול לפרנ
כשבא תינוק לעולם, נולד ופרנסתו עמו )נדה לא:(. אלא 
שהחטא גורם שיצטרך לעמול על הפרנסה, כמש"נ )בראשית 
ג, יט( "בזעת אפיך תאכל לחם". אלא שמדת העמל הנדרשת, 
נחלקת לכל אחד לפי הקלקול שלו. יש שפרנסתו מצויה לו 

רתי בביתו, ויש שצריך להביא ממרחק לחמו. אני, כפי שגמ
אינני זקוק להשתדלות מרובה, אלא לעשות פעולה  –בדעתי 

כלשהי בלבד. מעתה בטוח אני כי בוודאי יעזור לי השי"ת, אם 
 על ידך או על ידי אחר.

 

 "איש תם" )כה, כז( 
מכונית שחורה בוהקת עצרה בחריקת בלמים בפתח הבית 
הבודד שבקצה הכפר. 'יכול להיות שהוא כאן', לחש איש לבוש 
שחורים למיקרופון קטן שהוצמד לדש בגדו. 'חסל אותו!' 

הזה לא יכול לחיות נשמעה פקודה ברורה באוזנייה, 'האיש 
יותר. הוא ראה יותר מדי!' האיש השחור הושיט את ידו לנרתיק 

 העור שבחגורת מכנסיו ונכנס לתוך הבית. 
 שעה קלה לפני כן... 

איש קטן ומבוהל רץ במעלה הגבעה, הוא מתקרב לכפר 
המקסיקני הקטן, מתבונן מסביב ורואה את הבית הבודד 
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'האיש שלא שיקר מעולם'  שבקצה. שלט מוזר לוכד את עיניו.
כתוב שם. הוא בוודאי אדם הגון, חושב האיש לעצמו, וממהר 
לדפוק בדלת, מקווה למצוא שם מחסה. איש צנום בעל עיניים 
טובות ומשקפיים עגולות פותח לו את הדלת ושואל למבוקשו 
בחיוך נעים. 'אני מחפש מחסה... הם רודפים אחריי...' האיש זז 

הבית ומאפשר לאיש להיכנס 'ברוך הבא  הצידה מפנה את חלל
בצל קורתי'. 'הסתבכתי עם המאפייה,' לוחש האיש בבהלה, 
'הם רודפים אחרי, אני חייב להתחבא אצלך'. 'תגיד, באמת לא 
שיקרת אף פעם?' מסיח הנמלט לרגע את דעתו מהמנוסה 
והבהלה, השלט המוזר שבחוץ מטריד אותו. 'אף פעם!' 'לעולם 

נשבעתי לעצמי ולאלוהי שלא אשקר לעולם. גם לא תשקר?' '
לא אעבור על השבועה.' הוא שתק רגע ואז הוסיף: 'האמת היא 
נר לרגלי, היא אור החיים, היא היופי שבבריאה, בלעדיה אין 
לחיים משמעות'. חריקת מכונית נשמעת ודקה אחר כך מישהו 
דופק בדלת... האיש ממהר להסתתר בתוך ארון הבגדים, 

מעילי צמר וגלימות מסורתיות הוא עוצר את  מאחורי שלל
נשימתו, שלא יגלו אותו. האיש בשחור לא מסתיר את מטרת 
בואו, ידו על ההדק: 'נכנס אליך מישהו בשעה האחרונה?' בעל 
הבית מהסס לרגע. אבל השבועה שלו מנחה אותו. אמת ורק 
אמת. 'כן, נכנס'. 'הוא עדיין כאן?' היסוס קל, והאמת מכריעה 

: 'עדיין כאן!' כמה דקות אחר כך, המכונית השחורה יוצאת שוב
לדרכה ובתא המטען שלה גופתו של איש קטן שהסתבך עם 
המאפייה. לפילוסוף המקסיקני שתלה על ביתו את השלט 
המוזר היה עיקרון, היה לו ערך עליון, שאותו העמיד מעל לכל 
הערכים האחרים. ה'אמת'. הוא נשבע לעצמו לדבוק בה בכל 
מאודו. אבל ברור לנו שהוא טעה כשהסגיר את האיש. האמת 
שלו פתאום כבר לא אמיתית כל כך. הסיבה לכך היא כי גם 
הערכים הנעלים ביותר, אם הם לא עומדים במקום הראוי להם, 
מתוך הבנה שיש ערכים גבוהים מהם, יכולים להוביל לעיוותים 

עקב אבינו קשים. חז"ל מלמדים אותנו כי מידתו המיוחדת של י
הייתה מידת האמת. הגדרה שמעוררת שאלות בהתייחס 
להאשמה הקשה של אחיו הבכור עשו הטוען 'הכי קרא שמו 
יעקב, ויעקבני זה פעמיים'. עשו לא מסכים להגדיר את יעקב 
כאיש 'אמת'. אז מה באמת האמת? האמת של יעקב איננה 
אמת של שחור ולבן, היא אמת של שלמות, אמת של מכלול, 
של מערכת ערכים שעומדת נכון ושמה כל ערך בדיוק במקום 
הראוי לו. יעקב מוגדר כ'איש תם', תם במובן של שלמות. יעקב 
הוא אדם בעל ראיית חיים שלמה, הוא חי חיים טהורים שבהם 
כל דבר עומד על מקומו בצורה המתאימה והנכונה. יעקב מאזן 

ן של אביו בין מידת החסד של סבו אברהם, לבין מידת הדי
יצחק. הוא יודע להעמיד כל דבר במקום הראוי לו ובאיזון הנכון. 
זו אמת אמיתית, אמת שיש בה שלמות, אמת העומדת בבסיס 

 החיים ועל פיה מקבל כל ערך את היחס המתאים לו.
 

 "ויגדלו הנערים" )כה, כז(
פירש רש"י שמלאו להם י"ג שנה, ואז ראו כל אחד לאן הוא 

סבירים שעד שנת י"ג אינו ראיה איך פורש. המפרשים מ
שהנערים מנהגים, כי מגיל י"ג אז נעשים גדולים, בספר אמרי 

דוד של הרה"צ ר' דוד מאיר ווייס שליט"א מספר שה"חקל 
יצחק" בימי נעוריו היה ילד שובב שלא היה גג אחד בספינקא 
שלא עלה וטיפס עליו, לפני היכנסו לעול תורה ומצוות קרא לו 

מרי יוסף" ואמר לו בני היקר עד עתה כל עוונותיך עלי, אביו ה"א
מעתה כל העול עליך, ואם חס וחלילה תעשה מעשה אשר לא 
יעשה, הכל על צווארך, ומרגע זה נשתנה לאיש אחר שיושבי 
העיר ספינקא לא הכירוהו. אביו ה"אמרי יוסף" היה מפציר 
 בתפילה ושופך דמעות ללא הרף שבנו יחידו אייזיק'ל יגדל
לשם ולתפארת, כמו ששמעתי שאחד נכנס ל"אמרי יוסף" 
וביקש ברכה שבנו יגדל לתורה וירא שמים, ובירכו כנהוג, הלז 
לא הסתפק ואמר רבי "איך וויל אז מיין זוהן זאל זיין אזוי ווי 
דעם רעבנ'ס אייזקיל" ]אני רוצה שבני יהיה כמו בנו של הרבי 

שהייתה סמוכה אליו,  אייזיקל[, לקח ה"אמרי יוסף" כיפה גדולה
ואמר זעסט דאס האב איך אנגעפולט מיט טרערען ]הנך רואה, 
הכיפה הזאת מילאתי תדיר בדמעות[ שבני יתעלה בתורה 
ויראת שמים, ואתה עם ברכה אחת רוצה לתפוס הכל. וכן אחר 
הבר מצוה, כל פעם לפני התפילה היה אומר "ד', עזור לי 

ויתנהג כרצונך ורחם עלי  שיצחק אייזיק בני יגדל לירא שמים
 שבני יתפלל ברעותא דליבא" וכו', וכך נתגדל ל"חקל יצחק".

 

 (כח, כה" )בפיו ציד כי"
 יתברך השם יאמר שכאשר ב("ע ט")פ שבת' בגמ ל"חז אמרו

 יצחק רק ולמה, עליהם זכות יצחק ילמד, חטאו שבניהם לאבות
 פתחון לו היה שיצחק משום אלא, האבות שאר ולא, זכות ילמד

 כן פי על ואף, עשו את, טוב לא בן היה לו גם שהרי, לומר פה
 למרות בניו את לאהוב ת"השי גם צריך ולכן, אותו אהב

 כדי היינו", בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב" וזהו, שחטאו
 על זכות ללמד בכדי, מוכנה טענה היינו 'ציד' לעתיד לו שיהיה

 . לאהוב צריכים טוב לא בן שגם ולהוכיח ישראל בני
 (ע"זי מפרמישלאן מאיר רבי ק"הרה)
 

 ורבקה בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב"
 ( כח, כה" )יעקב את אוהבת

 ולא, העולם מן ומופרש מובדל תמיד, תמימה עולה היה יצחק
 כאשר לפיכך. ולרמות להערים אפשר כי דעתו על כלל העלה
 סבור –" התבן ואת המלח את מעשרין האיך: "עשו אותו שאל

 לו רחש כך ומשום עשו זאת שואל תמים ובלב באמת כי, היה
; רמאים של במחיצתם נולדה הרי רבקה אבל. יתירה אהבה
, העולם טיב את היטב הכירה וכבר, הארמי לבן היה אחיה

 ובעונה בעת ולהיות במצוות כמדקדק שאלות לשאול שאפשר
 את הכירה בו אשר, יעקב את אהבה לפיכך... הרשע עשו אחת

 ... לאמיתה האמת
 (ל"ז מרופשיץ נפתלי רבי ק"הרה)
 

 כן על' וגו הזה האדום האדום מן נא הלעיטני"
 (ל, כה" )אדום שמו קרא
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 ידי על רק זוכים" טוב שם, "נפלאה הערה מכאן רואים
 תשעים עד באברהם כמו, שנים הרבה של נמרצת השתדלות

 כשנלחם רק יעקב אצל וכן, אברהם לשם זכה לא שנים ותשע
 תיכף" רע שם" זאת ולעומת". ישראל" לשם זכה המלאך עם

 כבר זה פעוט ממעשה כאן שמצינו וכמו, לו הראוי אל יגיע
 ".אדום" שמו נקבע

 (ל"זצ חיים החפץ מתלמידי, ל"זצ בלוך שלמה רבי)
 

 (ל, כה" )מ'ן נ'א ה'לעיטני"
 בלחם בכורתו את מעשו קנה שיעקב כשם לומר, המ"ן ת"ר

 . לחם בפת כ"ג לעבד המן את הצדיק מרדכי קנה כך, ועדשים
 (הטורים בעל)

 

 "מכרה כיום" )כה, לא(
עולם הבא שלך שווה כפי שאתה מעריך את זה. מסופר על 
יהודי, שזקוק היה לסכום כסף גדול על מנת להשיא את בתו. 
כשבא לפני רבו הרה"ק מאפטא זי"ע לבקש ברכה, ברכו הרב 

לו "לך לביתך, ואת ההצעה העסקית הראשונה שתוצע  ואמר
לך, קבל, כיון שבעסקה הראשונה שתבוא לידך, תשרה ברכת 
ה'". שמח ומעודד, חזר היהודי לביתו. בדרך שהה במלון, ופגש 
שם קבוצת סוחרים. הללו ישבו ודנו בעסקיהם. כשראה אחד 

ו מהם את היהודי מתקרב אליהם, חמד לו לצון ושאלו אם רצונ
לעשות עמו עסק. כיון שזכר את הוראת רבו, השיב מיד בחיוב. 
אמר לו הסוחר "האם תסכים לקנות את העולם הבא שלי 
ברובל אחד?" ענה היהודי "כן", ללא היסוס. מיד הוציאו גיליון 
ניר, וניסחו שטר מכירה כדת וכדין. העמידו שני עדים, ובקניין 

הסוחר לביתו,  קנה מהסוחר את העולם הבא שלו. כאשר שב
סיפר לאשתו את המקרה המבדח שאירע לו במלון. לשמע 
הדברים, אמרה לו אשתו "לך מיד אל הקונה, וקנה ממנו את 
העולם הבא בחזרה". תחילה חשב שאף היא מתלוצצת, אך 
היא בשלה "אינני מוכנה בשום אופן לחיות עם איש, שמכר את 

וביקשו למכור העולם הבא שלו". בלית ברירה, שב אל היהודי 
לו חזרה את ה"סחורה". אך כאן נכונה לו הפתעה, כאשר היהודי 
סירב בעקשנות לבטל את העסקה. "עסק זה עסק", קבע 
היהודי, "ואינני מסכים לבטלו". ניסה הסוחר להרבות במחיר, 
אך ללא הועיל. נותרה לסוחר רק ברירה אחת, ללכת אל רבו 

תלמידו שיאות למכור של הקונה ולהתחנן לפניו, שישפיע על 
לו את עולמו בחזרה, שכן "שלום הבית" תלוי בזה. כאשר שמע 
הרבי את טענות הצדדים, אמר הרב "צודק תלמידי, אך מכל 
מקום, אוכל להשפיע עליו למכור לך בחזרה את ה'סחורה', אם 
תשלם לו עבורה מחיר הגון". אמר לו הסוחר "ככל אשר תשית 

ה האיש צריך להשיא את בתו. אם עלי, אתן". אמר לו הרב "הנ
תשלם לו את כל ההוצאות שיש לו בעניין זה, אצווה אותו 
למכור לך את העולם הבא שלך". הסכים הסוחר, ונתן את כל 
הסכום הנדרש, ואז נעשה קנין בין הצדדים, והכל שב על מקומו 
בשלום. אחר כך, שאל הסוחר את הרב "אמנם עשיתי ככל 

יאמר לי כבוד הרב, היכן הצדק, אתמול  אשר ציוה עלי הרב, אך
שילם לי היהודי רובל אחד עבור ה'סחורה', וכבר היום עלה 

המחיר באלפי מונים". ענה לו הרב "מחיר הסחורה נקבע לפי 
ערכה. אתמול זלזלת בערך חלקך בעולם הבא, והערכת אותו 
במחיר רובל אחד. היום שיודע אתה כי עתיד חיי הנישואין שלך 

בר, עלה ערך הסחורה בעיניך אלפי מונים". הוא הדבר תלוי בד
בעניין הבכורה. מתחילה כתוב "ויבז עשו את הבכורה", אם כן, 
נדמה היה לו שאפילו נזיד עדשים הוא מחיר טוב והגון כתמורה 
לבכורה. בזה מובן, מדוע לא הייתה אונאה במכירת הבכורה, כי 

עדשים, ולכן היה  בעיני עשו היה ערך הבכורה שווה פחות מנזיד
המחיר ששילם יעקב עבור הבכורה מחיר הגון. אמנם אחר כך 
צעק עשו צעקה גדולה ומרה על הבכורה שנלקחה ממנו, אבל 
מכל מקום, בזמן המכירה היה שוויה בעיניו כערך המחיר 

 שקיבל תמורתה.
 

 לי זה ולמה למות הלך אנכי הנה עשו ויאמר"
 ( לב, כה" )בכורה

 מה וידוע". ךאלוקי' ה אנכי" ןכעניי, ק"התוה על מרמז' אנכי'
", באהל ימות כי אדם" יד(, יט )במדבר הפסוק על ל"חז שדרשו

 וזהו. עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין
 התורה שהוא 'אנכי' דהרי, למות הלך אנכי הנה, עשו שאמר

 ואם, זאת מידה אין ואצלו עליה עצמו שממית במי רק מתקיים
 .בכורה לי זה למה כן
 

" הבכורה את עשו ויבז וילך ויקם וישת ויאכל"
 ( לד, כה)

 שהיה, זכות עליו ללמד מקום יש עדיין המכירה של בהתחלתה
 להסכים נאלץ שברעב הסכנה ומחמת מאוד עד ורעב עייף

. בערכה ולזלזל הבכורה את לבזות נתכוון לא אולם, למכירה
 לשאת לו היה ראוי הלא, ושתה אכל משכבר, מכן לאחר אבל
 והנה, המכירה כל על מתחרט ואני הייתי אנוס: בצעקה קולו

 בשתיקה לו והלך קם הוא –" וילך ויקם וישת ויאכל" לבסוף
 ויבז" כי נתברר אז או. אירע לא מאומה כאילו, רצון ובשביעות

 כי, רעב מחמת היה לא המכירה עצם שכל –" הבכורה את עשו
. בעיניו כל ערך לבכורה היה שלא מאחר, ובזיון זלזול מתוך אם

 .(רבים בת שער)
 

"ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול 
 החמודות אשר אתה בבית" )כז, טו( 

אמר רבי שמעון בן גמליאל: כל ימי הייתי מכבד את אבי ולא 
חלק המאה מן הכבוד שעשה עשו לאביו! כי אני בשעה  הגעתי

שהייתי נותן לו אוכל ורוחץ ידיו או מכבד ומרבץ לפניו, הייתי 
לובש הבגדים הישנים ביותר כדי שלא ללכלך בגדי. וכשאני 
יוצא לשוק, אני לובש בגדים נאים ואילו לעשו הייתה מעלה זו 

ות. אמר: כי כשבא לשרת את אביו היה לובש את בגדי החמוד
אין כבוד לאביו לשרתו בבגדים פשוטים אלא בבגד מלכים 

 )ב"ר סה, טז(. 
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 –האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד 
נעשים אויבים זה את זה )מתוך שמקשים זה לזה(, ואינם זזים 

 משם עד שנעשים אוהבים זה את זה. 
ו במרחק מעשה ברבי חיים מצאנז ובנו רבי יחזקאל משינווא דר

מרביתם  –רב זה מזה, ועל כן התנהלה ביניהם חליפת מכתבים 
 בענייני הלכה. 

באחד המכתבים התעוררו בין האב לבין בנו חלוקי דעות בעניין 
הלכתי כלשהו כיון שכך, קם רבי יחזקאל ונסע לצאנז, אל אביו, 

 על מנת לברר עמו בעל פה את הדין. 
אביו. תחילה שם פניו  בהגיעו לצאנז, לא מיהר לגשת אל בית

אל בית המדרש, ושם פתח את ה"שולחן ערוך", בחלק יורה 
דעה, ולמד היטב את הלכות כיבוד אב ואם, וזאת למען ידע 
כיצד ואיך מותר לו להתווכח עם אביו, אחר כך אמר כמה פרקי 
תהילים והתחנן לפני ריבון העולמים, שיעבור בשלום הוויכוח 

כשל חלילה בהלכה, ואף לא במצות הצפוי לו עם אביו, ולא י
 מורא אב. 

לא היה זה הוויכוח ההלכתי היחיד והראשון שהתנהל בין רבי 
חיים מצאנז לבין בנו. עוד קודם שעבר רבי יחזקאל לשינווא 
ניטש ביניהם ויכוח בסוגיה חמורה, ובמהלך הוויכוח הלוהט גזר 

 רבי חיים על בנו, שלא ידרוך עוד על סף ביתו. 
באותה עת עדיין התגורר רבי יחזקאל בבית אביו, כאמור, 

ולשמע דברי אביו היה עליו לעזוב את הבית. אך כיצד יצא 
מבעד לפתח, והרי אביו גזר עליו "שלא ידרוך על סף הבית" לכן 
קשר כמה שמיכות אחת לשנייה וירד מהחלון ראו עד היכן 

 מגיע ההידור של המצווה. 
 

 )כז, כב( עשו" ידי והידיים יעקב קל ל"הק
 קול הקול בבוקר מעורר לשעון רמז מכאן צחות בדרך אמרו
 ללמוד שילך מנת על האדם את שמעיר הצלצול זה יעקב

 השעון את שמכבות הידיים אלו עשו ידי והידיים ולהתפלל
 .בנחת לישון להמשיך שיוכל

 

    " עשו ידי והידיים יעקב לק הקל ויאמר"
 ( כב, כז)

 אין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי נשמע יעקב קול שהקול בזמן
 (. י"רש) בכם שולטות עשו ידי הידיים

 ידי הידיים ואין" בפסוק נאמר לא והלא, המפרשים מקשים
 קול הקול"כש שאפילו כלומר", עשו ידי והידיים" אם כי", עשו

 "?עשו ידי הידיים" אז גם", יעקב
, כלומר. קל נעשה – ופירושו", ו" חסר נאמר" הקל, "ברם

 אזי, חסר שהוא, יעקב בקול וחולשה הקלה מורגשת כאשר
 הוא יעקב קול כאשר, אולם". עשו ידי הידיים"בו  שולטות

... בו שולטות עשו ידי אין – וחולשה הקלה כל ללא, מלא
 (המווילנ הגאון)

 

 שעירות אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא"
 ( כג, כז" )ויברכהו

 לשם, הברכה נאמרה להלן ורק, עתה בירכו במה כאן נאמר לא
 "?ויברכהו: "הכתוב כאן אמר אפוא מה

 צריך בו שאין במה חברו את החושד: "חכמינו אמרו, אלא
 שהוא בו חשד יצחק כאשר, ובכן –( א"ל ברכות" )לברכו

 לחינם כי, לו שנתחוור עד, שונים בניסיונות אותו וניסה מרמהו
 עצם על נוסף, החשד בשל מיוחדת ברכה אותו בירך – בו חשד

    . מכן לאחר שבירכו הברכה
 (ספורנו)

 

 ( לח, כז" )ויבך קולו עשו וישא"
 שאין, ה"הקב לפני חביבה כמה ואם אב כיבוד מצות וראה בוא

 הרשע מעשו? לנו מנין, רשע בין צדיק בין שכרו מקפח ה"הקב
 . הזה הכבוד כל את ה"הקב לו נתן אביו את שכיבד על

 של מעינו אחת, הרשע עשו הזיל דמעות' ג: אומר אלעזר רבי
 ולא בעיניו נקשרה והשלישית שמאל של מעינו ואחת ימין

 וישא: "שנאמר, יעקב את יצחק שבירך בשעה? אימתי. ירדה
 שנאמר ה"הקב לו נתן שלוה כמה וראה בוא –" ויבך קולו עשו

 רשע אם ומה" שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם האכלתם"
, אבותיו את המכבד, ה"הקב לו פרע מה אביו את שכיבד על זה

 . וכמה כמה אחת על אחרות מצוות ועושה
 (תנחומא מדרש)

 

 ( לח, כז" )אבי לך היא אחת הברכה"
 – בגימטריא יעקב. ה"הוי שם פעמים שמונה - בגימטריא יצחק

 שלך בשם הרי, ליצחק עשו אמר. ה"הוי שם שבע פעמים
 כן אם, יעקב של הגימטריא על יתירה אחת ה"הוי עוד נותרה

 ".אני גם ברכני, "לך נותרה" אחת ברכה"
 (מבעלזא האדמו"רים ק"כ בשם)

 

 ( מה, כז" )ממך אחיך אף ישוב"
 ביקר שפעם מסופר 11 ע׳ יחוסם״ ועל אבותינו ״על בספר
 כך שמתוך, תורה דבר ואמר קמינצקי הראשון מלמדם םבבית

 אשר עד, אחדים ימים שם ״וישבת( מד, כז בראשית: )יזכרהו
 נוספת פעם שלאחריו בפסוק נאמר למה, אחיך״ חמת תשוב

 מהוות האחרונות אלו תיבות, אלא ממך״ אחיך אף שוב ״עד
 שב כבר אם לדעת ליעקב לו מנין. הקודמים הדברים על הסבר

 תוכל בעצמך אתה: אמו לימדתי זאת, ממנו עשו של אפו חרון
 - אחיך אף ״ישוב כאשר והוא, לא או אחיך חמת שב אם לדעת
 הוא גם כי האות זהו, עליו כעס יהיה לא בלבך כאשר, ממך״

 . יותר עליך כועס לא כבר
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