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ון במקום כל המעוניין בהפצת העל
מגוריו יפנה אל מערכת העלון 
במייל או בטל' הרשומים בעמ' 

 האחורי

  תולדותפ'  ,חקגליון 
 ה'תשע"ז ג' כסלו
 השרון -רמת 

 

 בס"ד, יום ד' לפר' תולדות, חשון תשע"ז

ְעַתר ר... ַויֶּ  )בראשית כה, כא( ַויֵָּעתֶּ

ד, מדוע יצחק לא היה רגוע, עד אמ יש להתפלא
עי' רש"י )כדי כך, שהוצרך להתפלל ולהפציר 

)בראשית יב, ח. י כבר הובטח לאברהם כאן(, הר

ְתנֶָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלםככתוב " ושם יג, טו( " ְלָך אֶּ
ק, כי ישמעאל נשר מלהיקרא זרעו, דהיינו יצח -

ת ")בראשית יז, כא( ככתוב  ת ְבִריִתי ָאִקים אֶּ ְואֶּ
גם יצחק התנחם כשהגיעה רבקה, ", וִיְצָחק

י ִאּמוֹ "ככתוב  ם ִיְצָחק ַאֲחרֵּ  .)שם כד, סז( "ַוִיָנחֵּ

, רואים אנו מכאן יסוד גדול, והוא, אלא
הטביע בעם ישראל את ההנהגה הזו,  שהקב"ה

שעל כל דבר שאדם חפץ בו, צריך להתפלל 
. אפי' על דבר שכבר הובטח הקב"הולבקש מאת 

 לו, וכמו שנהגו יצחק ורבקה בפרשה זו.

)בראשית אצל יעקב אבינו, שהתפלל  וכן מצינו

ִני" לב, יד( ָשו ַהִצילֵּ וכו',  "ָנא ִמַיד ָאִחי ִמַיד עֵּ
היתה לו הבטחה מפורשת, שקיבל כבר ש אע"פ

לפני עשרים שנה )של עבודה קשה בבית לבן( 
)בראשית כח, טו( בנבואה של מראה הסולם 

ְך" לֵּ ר תֵּ  וכו' "ּוְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאשֶּ

הוא לקח טוב, לתשומת לב של כל  דבר זה,
אחד ואחד לזכור להקדים תפילה, וכמובן, זה 

בר המבוקש, אין בו חשש נזק, או בתנאי שהד
 עגמ"נ למישהו.

העושה שלום במרומיו, יעשה שלום  והשי"ת
 .עלינו ועל כל ישראל אמן וכיה"ר

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

מכירת 
 הבכורה

 אולתגת במדרש תולדותפ' מו"ר שליט"א  ]
 [ ותשע"ה ,הקלטה(מ) ישראל

  
 –ין של מכירת הבכורה ינתמקד בענ פרשת תולדות:

ן הזה מובא ייעשיו מכר ליעקב את הבכורה, הענ
בפרשת תולדות פרק כ"ה מפסוק כ"ט עד סוף פסוק 
ל"ד, ששה פסוקים, בתורה כתוב כל דבר בתמצות, 
בקיצור, אם אנחנו נפרק את הפרשה לחלקים, נקרא לזה 

 נה חוליות.אפשר לומר שיש כאן שמוחוליות, אז 

 (שיםמע) ,מספרת התורה, תולדות התחלת הסיפורב
מתנהל דו שיח מסופר שואח"כ  ,שנולדו ליצחק תאומים

ושוב  ,עשיו מדבר ויעקב מדבר וחוזרבין יעקב לעשיו, 
, זה ארבע כל אחדפעמיים  ,עשיו מדבר ויעקב מדבר

מה  ,חוליות, ובסוף הפרשה עוד שני מעשים, פעולות
יעקב עשה ומה עשיו עשה, אלה הם החוליות של 

 הפרשה.

שמהפרשה  של רבי יהודה החסיד, כתב בספר חסידים
הזאת אפשר ללמוד דבר שנוגע הלכה למעשה. אם 
יהודי ראה שיש אצל גוי ספר תורה, והגוי לא יודע את 
הערך של ספר התורה, הוא לא יודע שאצל היהודים זה 

תו ברמאות, ואין הכוונה מותר ללכת אי דבר יקר מאוד,
בזה לרמות ממש, אלא לא לגלות לו את האמת, שהגוי 

 –תיכת עור, ולקנות ממנו בזול יחשוב שזה סתם ח
ה הגוי. ולמד זאת מיעקב, שלעשיו הילגאול אותו מיד 

את הבכורה, שזה דבר קדוש, ויעקב גאל את זה ממנו, 
שלא ישאר בידי הרשע, ועשיו לא ידע את הערך הגדול 

 של הבכורה.

אומרים שעשיו ידע שבכורה  אך במפרשים הקדמונים
לעצמו תענוגות העולם זה דבר קדוש, אלא שהוא בחר 

 יותר מהבכורה. ה, שזה היה אצלו חשוב יותר, ויקרהז

ר את הבכורה שכאן בפרשה מסופר שמכ עשיו עצמו
מרצונו ואמר למה זה לי בכורה... ויבז עשיו את 

בהמשך הפרשה כשיצחק ברך את יעקב  הבכורה...
במקום שיברך את עשיו, ועשיו אמר שיעקב רמאי, 

זה פעמים" רימה אותי פעמים,  כתוב שאמר "ויעקבני
קודם את הבכורה לקח ברמאות, ולכן אמר אני הבכור 

רואים  ,"רךואנכי עשו בככמו שכתוב שאמר ליצחק "
שעשיו חזר בו ממכירת הבכורה, משום שטען שהיתה 

אם באמת עשיו הכיר את הערך  ןברמאות. אז אם כ
הגדול של הבכורה יוצא שיעקב קנה ממנו ברמאות, 

קנה ממנו את ל זה לא נכון, משום שמתי שיעקב אב
ה ברמאות, משום שבענין מכירה, זה לא היהבכורה 

שיש חפצים שהמחיר  ,ויות של החפץ זה תלויהשו
שלהם יציב כגון זהב או כסף שיש להם מחיר קבוע, אך 
יש דברים שהמחיר הוא נמדד לפי הערך כמה זה חשוב 

את החפץ, וכגון בול משומש, של אדם המוכר  .לאדם
 "אספן"למי שאינו אבל זה, זה שוה הרבה. החובב את 

 זה כלום לא.

און ר' אליהו למידיו של גיסי הגת וזה אמרו
אדם חכם  חסידים, שהיה-שקובסקי זצ"ל, הרב דכפרמי

שהוא הסביר זאת על פי מעשה וסיפרו בשמו מאוד, 
שהתפרנס בדוחק  אחד שהיה אדםשמספרים חסידים 

ואי אפשר לחתן אותה רק אם  רב, ובתו הגיעה לפרקה,
נותנים נדוניה, וצריך לזה הרבה כסף, וכן סידור ראשון, 

ריהוט ראשוני וכו', ובצר לו הלך והוצאות החתונה, 
לאדמו"ר לשאול כיצד ישיג את כל זה, אמר לו 

, האדמו"ר יהודי אתה, ויהודים יודעים לעשות מסחר
יש לך כאן מעט  ותלך העירה, תצא מן העיירה הקטנה,

. כסף, והסחורה הראשונה, מה שיזדמן לך לקנות, תקנה
, בפונדק, ושם היו בדרך העירה, יצא לו להיות באכסניה

דולים, וישבו עוד אורחים, והיו שם כמה עשירים ג
וכטוב  שב שם בצד,יוהוא התי ושתו, ושחקו ביניהם.

פנו אליו ושאלוהו מה הוא מחפש כאן, וענה  לבם ביין
להם יצאתי לחפש משהו לקנות, וראו אותו עני וחשבו 
בליבם מה הוא כבר יכול לקנות, אמר לו אחד בצחוק, 

מה למכור לך, את העולם הבא אתה יודע מה, יש לי 
מכור לך, האם אתה מסכים לקנות, תן לי אשלי אני 
כן יש לי, ונזכר החסיד שהרבי  ,אמר ?יש לך ,רובל אחד

אמר לסחור בעסק הראשון שיזדמן לו, שילם לו, ואמר 
לו מכירה זה מכירה, כעת תכתוב לי שטר שאתה מאשר 

, שמכרת לי, והעשיר הזה היה שמח מאוד שעשה עסק
והעני המסכן הזה גם את הרובל האחד שהיה לו הפסיד, 

, להתל בו והחברים שמחו מאוד, שמצאו טיפש אחד
 .וכך מסר לו בכתב ידו שמכר לו את העולם הבא שלו

כשחזר הביתה אחרי כל  העשיר הגדול הזה,והנה 
הזה, שואלת אותו אשתו איך היה, אמר לה  הסיבוב

ורה בכמה וכן קניתי סחשעשה עסק יפה מאוד, 
אבל את רוצה לשמוע בדיחה, וסיפר לה  ...אלפים

שמכר לאיזה עני את העולם הבא שלו תמורת רובל 
אחד, אומרת לו אשתו, בשבילי זה לא בדיחה, האם 
אתה חתמת לו, והשיב לה שכן, אם כך אמרה לו אשתו, 
אני מפחדת מאוד לגור אתך, יהודי שאין לו עולם הבא, 

כימה למכירה הזאת, לך בחזרה אינני רוצה, ואינני מס
ותבקש ממנו שימכור לך בחזרה את העולם הבא שלך, 

הכל שטויות, אבל היא בשלה, יש, זה ואמר לה מה 
אתה קיבלת כסף וחתמת, אני לא מסכימה לזה, חיפש 

ואמר לו קח לך בחזרה  ,העשיר את היהודי הזה, ומצאו
את הרובל ותחתום לי שמכרת לי בחזרה, אשתי מחכה 
לזה, אמר לו העני מה פתאום וכי בשביל רובל בודד 
אמכור עולם הבא?? אמר לו העשיר אתן לך חמשים 

שישים, השיב לו הלה בשום פנים ואופן אפילו רובל, 
קניתי ממך וזה שלי, והעשיר מתחנן ואומר  ,אינני מוכר

חייב למכור לי, אני לא יכול לחזור הביתה בלי אתה 
רק אם הרבי שלי יגיד לי העני השטר שלך, ענה לו 

 למכור לך בחזרה, אני אשמע בקולו

אל האדמו"ר, וסיפר לו העשיר את כל  וכך נסעו ביחד
הסיפור, ואמר לו אני רק עשיתי צחוק, והוא לא מוכן 

, אני רק לי בחזרה, אמר לו הרבי, אין לך ברירה למכור
יכול להגיד לו שיסכים למכור בחזרה, אם תשאל אותו 

וכך העשיר, אכן שאל כמה עולה לו לחתן את הבת, 
עשה חשבון כמה עולה כל זה, ונתן לו העשיר את כל 
הסכום, ורק אז נתן לו שטר על כך שמכר לו בחזרה, 
ולפני שפנה העשיר ללכת, פנה לרבי ואמר, יש לי 

ע אני חייב ברובל אחד, ומדו מכרתישאלה, הלא אני 
אם  מזה, גדול בחזרה בסכום הרבה יותר לקנות ממנו

, ואשתי חשבה שזה באמת אחד רובלרק המחיר הוא 
מכירה, א"כ אני אקנה בחזרה ברובל אחד, ענה לו 
הרבי, המחיר של עולם הבא הוא לפי מה שהוא בעצמו 
מעריך את זה, וא"כ כשהעולם הבא היה ביד שלך אתה 

ה ווך זה באמת שת זה לרובל אחד, כי כהחשבת א
אצלך, אבל כשזה נמצא בידי הקונה, אצלו זה שווה 
הרבה יותר, וכמו אספן שאוסף כתב יד עתיק וכדו' 

גם שאצלו זה שווה הון משום שזה חביב אצלו, וכך 
הוא לא רוצה למכור לך אלא לפי מה שזה שווה אצלו, 

 ולפיכך מה שנתת זה המחיר.

הבכורה, כתוב עשיו כשמכר את  וכן הדבר בעניננו,
"ויבז עשיו את הבכורה", שהוא אמר שזה דבר בזוי, 
ולא שווה שום דבר, ולפיכך זה באמת לא שווה, אמנם 

אומר הספר ש ויעקב ידע מה הערך של הבכורה, וזה
אך אצל הגוי  ,חסידים, יהודי יודע מה זה ספר תורה

ספר תורה לא שווה כלום, וא"כ הוא משלם לגוי כמה 
מבין, ואצלינו ספר תורה שווה יקר,  ח של הגויושהמ

  ויהודי מוכר בהרבה יותר.

ברגע שיצחק ברך את יעקב, וכשסיפר  ועשיו עצמו
ליצחק "ויעקבני זה פעמים" שמכר את הבכורה, אומר 

ק שמע שמכר את הבכורה ליעקב אמר, יצחכשרש"י ש
, עכשיו אני רואה "ך יהיהוגם בר" ,אם כן מה שאמרתי

ותו, שהרי התכוונתי לברך את שלא לחינם ברכתי א



 

 
 

 
 

 052.7136946: בלבדלעניני העלון |  geonyaakov@gmail.comאת הגליון ניתן לקבל במייל: תודה מיוחדת להרב י.ו. שליט"א על הסיוע הרב | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים דני בן נח משה, יהודה בן אליס, ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל 

 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

הבכור, ואם יעקב הוא הבכור, א"כ באמת אני נותן  
, ורק אז הבין עשיו את הערך של ליעקב את הברכות

 הבכורה.

שעשיו צעק צעקה גדולה ומרה עד  וכתוב במדרש,
 –גדולה  –מאד, יש כאן ארבע מילים של צעקה, צעקה 

וכנגד זה הרוויח עשיו את השלטון  –עד מאד  –ומרה 
יון,  ,מדי ,על עם ישראל של ארבע מלכויות, בבל

, יש שיעבודאדום, וכשעם ישראל חוטא ונגזר עליהם ו
לעשיו מלכות ושלטון עליהם, זאת אומרת שכשעשיו 
הבין את הערך של הבכורה, רוצה הוא מאוד את 
הברכות ואת הקדושה, אבל מה ההבדל בין עשיו 

להקריב משהו בשביל זה, ואינו שיו לא מוכן שעליעקב, 
רוצה לוותר על העולם הזה, אלא הוא רוצה גם זה וגם 

ויעקב מוכן לסבול ייסורים בעולם הזה, כדי לזכות  זה,
להיות בקרבת אלוקים, להיות קרוב להקב"ה, ועי"ז 
לזכות לעולם הבא, שזה השכר החזק ביותר וזה שווה 

 לסבול. יותר מהכל, וזה עשיו לא מוכן

כתוב בפסוק "ויזד יעקב נזיד ויבוא  בתחילת הפרשה
ף", ויזד יעקב נזיד, אומרת יעשיו מן השדה והוא עי

התורה בעצמה בסוף שזה נזיד עדשים, ומה המטרה 
ישל יעקב נזיד עדשים, משום שבאותו יום נפטר בש

עגול כמו  דבראבינו, ולאבלים עושים תבשיל מ אברהם
כ עגול, ולכן ועדשים זה ג"ביצים קשות שזה עגול, 

וכתוב במדרש שעשיו בא וראה שם בישל יעקב עדשים. 
עדשים, ושאל מה קרה, אמרו לו שמת אברהם אבינו, 

באותו זקן ג"כ פגעה מידת  ,באותו יום אמר עשיו הרשע
 ,הריני כופר בתחיית המתים לית דין ולית דיין, ,הדין

מלכות שמים, ואני ואמר אני כופר בכל, אין לי כבר עול 
עד שהיו גדולים, למד  ובאמת .אעשה מה שאני רוצה

 טוב עשיו יחד עם יעקב, דברי תורה, והיה תלמיד
, אבל עכשיו היה לו שכל, היו לו כשרונות מקשיב,ו

  .החליט עשיו, אני נפרד מן הדרך הזו

הגאון ר' יושע בער מבריסק בעל "בית הלוי",  והקשה
שאם אברהם מת,  ,עשיו עכשיו וכי מה התרגש כל כך

אומר הוא שלית דין ולית דיין וכו', הלא כבר נאמר 
לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, "ואתה תבוא אל 

 שהודיעאבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה", הרי 
הקב"ה לאברהם, שאתה תמות ותקבר בשיבה טובה, 

ומה כ"כ התרגש עשיו כאן עד כדי כך  ,ומה קרה כאן
לעזוב את כל התורה שלמד ולצאת לתרבות שהחליט 

רעה, אמר על כך בעל "הבית הלוי" שעשיו ידע שהיום 
שהרי הקב"ה כרת ברית  ,הזה הוא פרשת דרכים אצלו

עם אברהם אבינו, והבטיח לו לזרעך נתתי את הארץ 
הזאת, ארץ ישראל יהיה לזרעך, אבל עד שתקבל את 

רביעי זה  ארץ ישראל, זה יהיה רק בדור הרביעי, ודור
הוא דור רביעי של גלות מצרים, וזהו שאמר לו הקב"ה: 
"ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום 

, הצאצאים שלך יעברו אועינו אותם ארבע מאות שנה"
יעברו מהלך של שבירת הבריאות שלהם,  ,גלות קשה

ות שלהם, גלות, עינוי, ייסורים קשים, רהחישלילת ו
הייסורים, רק אז יבואו לארץ ישראל, ואחרי שיעברו את 

יבנו את בית המקדש, ויזכו לחיים הכי טובים, וכל זה 
הוא כהמשך לתיקון של חטא אדם הראשון, שעדיין לא 

 תוקן, לשבור את היצרים של תענוגות העולם הזה. 

האלו, הביא רש"י שזה מתחיל  וארבע מאות השנה
וי, אלא בהתחלה לא היה עינ ואם כןמיום שנולד יצחק, 

ארץ האמורי,  ,גרים היו בארץ לא להם, ארץ פלישתים
אמר לבני חת גר ותושב אנוכי אבינו וכמו שאברהם 

יש  אבינו לאברהם ,ומי זה זרעך? אומרת הגמרא ,עמכם

                                                           
 טו יג בראשית א

שני בנים, יצחק וישמעאל, אבל כל מקום שכתוב לזרעך 
זה יצחק ולא ישמעאל, כמו שכתוב בפסוק "כי ביצחק 

שאת ישמעאל אתה  ,יקרא שם זרע)יקרא לך זרע", 
תגרש מהבית, וזרעך זה רק יצחק, אם כן ישמעאל לא 

 תינתןוארץ ישראל  (יקבל ירושה מאברהם אבינו
ומרת הגמרא "כי ישראל, וליצחק, א לעם ,ליצחק

ביצחק ולא כל יצחק" והיינו בבני יצחק יהיה לך זרע 
ליצחק יש שני בנים, ורק אחד  ,ממשיך, ולא כל יצחק

יך את הירושה של אברהם בחר להיות זרע ממשנמהם 
ק ישמעאל מיצחק, חּואבל יש הבדל בין ִר  ולא שניהם.

 , שבישמעאל התורה אומרתמיעקב ק עשיוחּולִר 
ישמעאל, אבל אצל יעקב ועשיו אין יצחק ולא בפירוש, 

 חלק מיצחקרק כתוב  אלאפסוק ביעקב יקרא לך זרע, 
  .ולא כל יצחק

כשנולדו עשיו ויעקב עדין לא נקבע  ואומר הבית הלוי
 מי יהיה היורש להיות מזרע אברהם, אחד משניהם

, אבל עדין לא נקבע סופית מי, יתכן שעשיו יבחר, יהיה
בחייו של  כבר נאמרויתכן שיעקב יבחר, וכל זה 

אברהם, שיצחק מקבל את כל הירושה של ארץ ישראל, 
ועולם הבא מובטח לעם ישראל, וישמעאל לא, אבל מי 

וא"כ כשמת אברהם,  מהבנים של יצחק עדין לא נקבע,
עמד עשיו בפרשת דרכים משום שעכשיו יצחק כבר 
יורש, וארץ ישראל שייכת ליצחק, אז הוא צריך 

בחר להיות היורש של יצחק הוא או יעקב. להחליט מי י
ובזאת הפרשת דרכים עמד עשיו, לדעת במה הוא בוחר, 
האם בעולם הזה לגמרי בלי ייסורים, ובלי שעבוד 
מצרים, או שהוא בוחר בעולם הבא, עם גלות מצרים 
 וארבע מלכויות וכו', ועשיו היצר הרע שלו שלט עליו,

לא אכפת לו,  והוא בחר בעולם הזה, ומה שיהיה אח"כ
כי בינתיים הוא רוצה את העולם הזה, ובזאת הוא בחר 
לא להיות היורש של אברהם אבינו, וזהו היום שבו מת 

 אברהם אבינו, שבו הוא עמד בפרשת דרכים.

בתוך הדו שיח ביניהם, אמר עשיו ליעקב "הנה  הנהו
אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה", והזכיר לעצמו 

פירוש א. ויש בזה ג' פירושים,  .תבזה את יום המוו
הנה אנוכי הולך למות, משום שבכורה זה  רש"י,

הקרבת הקרבנות, והקרבת הקרבנות זה סכנת נפשות, 
כמו נדב ואביהוא שהיתה להם טעות קטנה, ומתו 
במקום, אז אם הכהן חושב מחשבת פיגול, ומחליף 
עבודה וכדו' יש בזה סכנות, ולהיות קדוש כזה, זה 

 אותו בסכנה, וזהו שאמר הנני הולך למות.מעמיד 

יש של הרשב"ם והאבן עזרא, שאני  פירוש אחרב. 
עוסק בינתיים בציד של חיות, והציד הוא בסכנת מוות 
שאולי האריה יטרוף אותו אולי הנמר יטרוף אותו, אז 

 אני נמצא בסכנת מוות.

, כתבו כפשוטו, שעשיו בא עייף בעלי התוספותג. 
"ך הרבה פעמים עייף פירושו רעב, או צמא, וכמו ובתנ

ב ְוָעיֵּף " בכתוב מאבשלום ובמחנה דוד שברח ָהָעם ָרעֵּ
א ַבִּמְדָבר נא כי עייף  וזהו שאמר עשיו הלעיטני ,"ְוָצמֵּ

שעשיו אמר אני כ"כ רעב וכ"כ חלש, אין לי  יףועאנוכי, 
להושיט את היד ולקחת את הסיר בכדי אפילו כח 

שאמר אני  לשפוך עדשים אל הפה, הלעיטני אתה, וזהו
 הולך למות, משום שהיה רעב כ"כ.

ין צדיקים בההבדל  בא וראה מה ואומר החפץ חיים
אדם יעורר את יצר ששאצל צדיקים כתוב  ,לרשעים

עסוק שיכמה דרכים,  על ידיהטוב נגד היצר הרע, 
בתורה, או לקרוא קריאת שמע בכוונה, ה' אחד, וזה 

בעיני ה', עוזר להתגבר על היצר הרע, ויעשה את הטוב 

                                                           
 יז, כט ב-שמואל ב

ואם זה לא מועיל, יזכיר לו את יום המיתה, שנאמר רגזו 
אמרו  ,יש לכם עצה לא לבוא לידי עבירה ,ואל תחטאו

בלבבכם על משכבכם, תקראו קריאת שמע, ודומו סלה, 
ב דום, שכשמזכיר לו את ר לך את היום שאתה תשכיתזכ

תו לחיות חיים טובים בלי זה מעורר או יום המוות
הפוך, זה הרשע אצל ומר הח"ח אבל א עבירות.

כשמזכיר את יום המיתה, אומר הוא, אם כן למה זה לי 
בכורה, אני אנצל את הזמן עד שאמות, וזה מעורר אצלו 

 יותר את היצר הרע, לעשות עוד עבירות.

של הפרשה מספרת התורה ויעקב נתן  ובחלק האחרון
 לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך, והנה

עשיו לא ביקש לחם, אלא ביקש הלעיטני מן האדום 
הזה, הוא ביקש את העדשים, ויעקב נתן לו לחם ונזיד 

מה היה חסר לתת לו גם לחם, אומר הרב וכי  עדשים,
שיעקב עשה בחכמה, שהוא ידע  כמדומני, מבריסק

שבסוף ירצה עשיו לחזור בו מהמכירה, ויאמר שאני 
כי הלכתי למות, כי  הייתי אנוס, לא היתה לי ברירה,

הייתי רעב כל כך, ומשום כך הסכמתי לכל דבר, אבל זה 
היה מחוסר ברירה, ויש לו כאן טיעון משפטי, שעשיתי 
את זה כאילו בכפיה. ולכן אמר לו יעקב לעשיו, קודם 
כל תאכל לחם, ואכל את הלחם, ועכשיו הוא כבר לא 

 גם אחרי זהאף על פי כן רעב, והוא לא הולך למות, ו
ירה, "ויבז עשיו" וא"כ הוא הסכים כבר מרצונו למכ

 ולא מתוך רעב.

של הגאון ר' זלמן סורוצקין,  ובספר אזניים לתורה
כתב על הפסוק "ויקם וילך" בשביל מה התורה צריכה 

הרי להוסיף "וילך"? מה נוגע לפרשה ההליכה הזאת? ש
הטעם הוא, פירש שאלא בתורה אין מילים מיותרות, 

ם שתה, משום שאדם שאוכל מוכרח הוא שהרי עשיו ג
גם לשתות, ובודאי הוא ביקש לשתות גם יין, וא"כ 

ולומר הייתי שיכור, לטעון עשיו יכול לבוא אח"כ 
שנתת לי יין לשתות, ולא הבנתי כלל מה שאני משום 
נופל ומתגלגל, וכאן היה הוא שיכור  אלא שהריעושה, 

א כתוב ויקם וילך, שהוא הלך על שתי רגליו, ובגמר
שאם הוא הולך אז הוא כבר לא שיכור, ואעפי"כ ויקם 

את הבכורה, אז רואים שעשיו  בז עשיוין ויוילך, ועדי
 הסכים למכירה, לא מתוך שכרות.

וישטום, כתוב כשראה שהבכורה ליעקב,  וכמו שעשיו
ל זה כך עד היום אומות העולם ששונאים את ישרא

בגלל הבכורה, והשנאה הזאת היא מתוך קנאה, שרואים 
שלעם ישראל יש מעלה שהוא יותר קדוש מהם, שגוי 
ביחס ליהודי הוא בדרגה הרבה יותר נמוכה, "אתה 

ר אחר, שזה בחרתנו מכל העמים", עם ישראל הוא יצו
אז לקנא הוא מקנא, אך אם אתה כל כך  יהודי וזה גוי,

הוא לא מוכן לא, כי להתגייר  מקנא, למה שלא תתגייר,
הגוי רוצה להשאר גוי, שלהקריב בשביל זה, אלא 

שהגויים רובם אפילו שבע מצוות לא מוכנים לקיים, רק 
שונאים, וזה ממש כמו עשיו, שמצד אחד הוא שונא את 

 .מי שהוא חשוב יותר ממנו, ונעלה וקרוב יותר לקב"ה

ל לא שעשיו צעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, אב וזהו
 מוכן להקריב בשביל זה כלום.

וזוכה לקבל באהבה את  ועם ישראל נבדל מזה,
 בזה אלוקים, ונאמרהייסורים, ובזה זוכה לקרבת 

שכשאדם מקבל באהבה את  ,פסוקים מפורשים
 להקב"ה, אזי הקב"ה מקבל את זה, הייסורים, ומודה

אנחנו סבלנו  ואז הקב"ה עוזר ומרחם עליו יותר.
ייסורים קשים, ואנחנו אומרים ריבונו של עולם, יה"ר 
מלפני הקב"ה, שיהא זה כמו קרבנות בבית המקדש, 
ובזכות זה נזכה שיהיה שלום ושלוה בא"י, ויבואו ימים 

 טובים אמן ואמן.


