
 

 

  
רגיל לומר זצ''ל  מורי כ''ה) אבי �ת יצחק וגו' ויקראו שמו עשו (כ''ה, י''ט וואלה תולד

בש� הרה''ק מקאצק זצ''ל, שהרבה בני אד� חושבי� אז עשו איז געווע� א פויער, 
הול� יח� ורועה חזירי�, זה טעות, אלא אדרבה הי' בעל זק� ופאות, לבוש שטריימעל 

   .ומחבר ספרי�, מנהיג עדה, ואומר תורה בשלש סעודות, וע� כל זה הי' עשו הרשע
  

רב  ,ויאבק איש עמול''ב, כ''ה) בראשית, (על הפסוק וכעי� זה מצינו בחולי� (צ''א) 
מלא� של עשו נדמה ליעקב הדהיינו ש ,כתלמיד חכ� נדמה לו ,שמואל בר אחא אמר
שכ� הוא פי' מר� הגר''א קטלר זצ''ל (משנת רבי אהר� חלק ג') אבינו כתלמיד חכ�. 

כשנתרבו מזייפי התורה, ומטעי� את הכלל בדורות האלו של שכחת  ,בדורות האלו
כאילו דרכ� בדר� התורה, ומהפכי� דברי אלקי� חיי�, ומביאי� לשכחת  ,התורה

  ל.התורה רח''
  

שהטע� שדה ויעקב איש ת�,  איש ויהי עשו איש יודע ציד (כ''ה, כ''ז) הפסוק ולפ''ז י''ל
פע� אחת, לפי שהיו לעשו שני  יעקב נאמר רקעשו ''איש'' שתי פעמי�, ובבשנאמר 
בפיו, ושואלו האי� ות את אביו לצוד ולרמיודע  –, בבית הי' איש יודע ציד פרצופי�

התב�, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות, וכאשר יצא לשדה ש� ו מעשרי� את המלח
 , איש ת� וישרגזול, לא כ� יעקב, הוא בשדה כבביתוש שדה, עושה מעשה רצוח הי' אי

  תוכו כברו. 
  

 ,זצ''ל דגל מחנה אפרי�הכ''ו)  –ב) ויקראו שמו עשו וגו' ויקרא שמו יעקב (כ''ה, כ''ה 
ואצל יעקב נאמר  ,לשו� רבי� ''ויקראו''שאצל עשו נאמר  ,מדייק שינוי הלשו� בהפסוק

לשו�  –שעשו הוא שוא ושקר, והוא שהפסוק מרמז ויקראו  ותי'לשו� יחיד.  ''ויקרא''
אבל אצל יעקב שהוא  שרוב המו� נמשכי� אחר השקר והשוא,המשכה ואסיפה, היינו 

כתב לשו� יחיד, והיינו מחמת שזה המעט מ� המעט,  ,ע''ד תת� אמת ליעקב ,מדת האמת
  והוא אחד בעיר שמקרב עצמו אל האמת. 

  
שלכאורה  ,ויותר יעקב לבדו כ''ה) ,ל''ב (בראשית, על הפסוק ,רגיל לומר זצ''ל מורי אבי

 שמצינו ביעקב אבינו הבחיר שבאבות שהול� לבדו, ובעשו הרשע מצינו ,זה דבר פלא
 (מיכה ז') כמ''ש ,מדת האמת שמדת יעקב הוא ותי'שהול� ע� ארבע מאות איש.  ,להיפ�

מדת השקר, והמו� ע� אינ� מיועדי� לשמוע  � אמת ליעקב, משא''כ עשו הרשע הואתת
משא''כ עשו  ,לכ� נשאר יעקב לבדו ,האמת, ואדרבה יש לה� תענוג לשמוע דברי שקר

  הל� ע� ארבע מאות איש. 
  
לא היו המו� הע�  ,ברשעות הי' נוהג בפרהסיא עשו שבודאי א� ,הו כדברינו הנ''לוז

אחריו, אבל באמת הי'  ולכ� הרבה בני אד� נמשכו ,נמשכי� אחריו, אלא הי' נוהג כצדיק
הול� לקראת� וארבע  באנו אל אחי� אל עשו וג� ולפ''ז י''ל הפסוק (ל''ב, ז) רשע גמור.

וכי להלח� ע� יעקב איש ת� יושב אהלי�, איש מטופל  שלכאורה צ''ע !מאות איש עמו 
שעשו הרשע רצה לרצוח את יעקב  וי''להזה.  עשו צרי� לכל החיל הגדול בנשי� וט", הי'

עמו סיעת אחיו, ולהשאר ג� אחרי מעשה הרצח, צדיק בעיני יצחק אביו, לכ� לקח 
ישמשו לו עדי שקר ה� ג� שה� יעשו את המלאכה בשבילו, ו מרעיו, חבר מרצחי�,

   להגיד ליצחק, שיעקב איש ת� גר� מיתתו בעצמו. 
  

פלל צה להתוכל אחד ר ,שהיו אבלי�שהי' מחלוקת בי� שני אחי�  ,בבריסק הי' מעשה
ר לה� הבית הלוי אמ ה גר� מחלוקת ושנאה גדולה ביניה�,לפני הציבור בזמ� אחד, וז

יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את ''הי' קשה אצלי הפסוק בפרשת תולדות  כל ימי ,זצ''ל
כול להרוג את שלכאורה צ''ע למה הי' עשו הרשע צרי� לחכות כ''כ, הי' י אחי'' יעקב

אבא האי� ''כמו  ,שאלות בעניני תורה והי' רגיל לשאול את אביאלא עשו  יעקב מיד,
לכ� הי' ו ,ע פו� א צדיקאנצע צייט די ראלג '' ער האט געשפילט אהתב�מעשרי� את 

 ,� היותר טוב לעשות מחלוקתאביו לנקו� ביעקב, שאז הוא הזממחכה לזמ� אבילות 
   יש קדימה להתפלל לפני הציבור, וע''י מחלוקת זה יכול לנקו� באחיו.כגו� למי 

  
כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש�  פרש''י''ה, כ''ב) (כויתרוצצו הבני� בקרבה ) ג

 צ''עעשו מפרכס לצאת.  הי' על פתחי עבודה זרהולצאת,  הי' יעקב ר# ומפרכס ,ועבר
ו, אבל הוא הראשו� מעכבש י שעשוואינו יכול מפנ ,יעקב הי' מפרכס לצאתתינח דהא 

וי''ל , למה לא הי' יוצא כשהיתה עוברת על פתחי עבודה זרה. כל כ� מפרכס הי' עשו א�
רכס לצאת, ועשו מעכב יעקב מפ ,עברה על ישיבת ש� ועברשכש ,עפ''י דברי הכלי יקר

   עבודה זרה עשו מפרכס לצאת, ויעקב מעכב על ידו. יה על פתחרבעכשעל ידו, ו
  

ד צעיר, שוב ושני גוי� בבטנ� וגו' ורב יעב מר לרבקהא שאחר שהנביא, וי''ל באופ� אחר
 .הצעיר !יעקב  יהי' הבכור, הלא הוא יעבוד את הוא לא הי' עשו מפרכס לצאת, שא�

(אבל עיי� בגר''א במשלי (ט''ו, ל''ג) בעני� ורב יעבוד צעיר, שאי� הכרע א� הרב יעבוד את 
להרב  !  עיר, לא זכהורב יעבוד צ ! ההצעיר, או להרב יעבוד הצעיר, ושניה� אמת, זכ

  יעבוד צעיר.) 
  

פתחי  על עוברתכשהי'  רק ,לצאת עשו רכסמפלמה שלכאורה צ''ע  י''ל הנ''ל ולדברינו
 ,כמבואר בנדה (ל') לומד ע� מלא� ה' כל התורה כולה י'עבודה זרה, הלא בבט� אמו ה

פרכס לצאת כל רגע , והי' צרי� לחשק ללמוד התורה הקדושה ו שו�ל לא הי' ובודאי
נהג  הי' עשו אמו שג� בבט� וי''ל. , אפילו כשלא הי' עוברת על פתחי עבודה זרהורגע

ד ע� הי' מפרכס לצאת כשלמ ולכ� בודאי לא, כצדיק גדול עשה עצמו ש�ו ,ברמאות
הי' מפרכס ללמוד התורה הקדושה, וזה ש חשקו הגדולצה להראות רמלא� ה', שאדרבה 

שלא מצינו (בודה זרה, הי' בשביל לעבוד ע על פתחי עבודה זרה, לא הברלצאת כשע
כמ''ש (כ''ז, א') ויהי כי זק� יצחק  ,בד עבודה זרה, רק נשיו היו עובדי עבודה זרהשעשו ע

ועיי� שהיו מעשנות ומקטירות לעבודה זרה, פרש''י בעשנ� של אלו,  –ותכהי� עיניו 
ינה שמה יהודית, לומר ברמב''� (בראשית, ל''ו, ב') ואהיבלמה היא יהודית, אותו רשע כ

ורק מבואר בב''ב ד" ט''ו שהי' כופר שהיא כופרת בעבודת כוכבי�, כדי להטות את אביו, 
, לדבר ה' קנאותו על אלא אדרבה רצה להראות )הי' עובד עבודה זרהלא בעיקר, אבל 

כס מרפהי' ש י''ז, וזה נעשה עבעלמא מחאהאלא די ב וע''ז לא הי' צרי� לצאת בפועל,
   לצאת.

  
אמר רבא כל תלמיד חכ� שאי� תוכו כברו אינו  עפ''י הגמ' ביומא (ע''ב) וי''ל עוד

, אז אי� לו די� א בלבוהעי� יעקב פי' שתורתו מ� השפה ולחו#, וטינא הו –תלמיד חכ� 
אמר רב שמואל בר נחמני א''ר יונת�, מאי דכתיב (משלי י''ז) למה זה מחיר  תלמיד חכ�.

אי�, אוי לה� לתלמידי חכמי� שעוסקי� בתורה ואי� בה� ביד כסיל לקנות חכמה ולב 
כי עונש� גדול שיודעי� את רבונ� ומכווני� למרוד. אריב''ל מאי דכתיב  –יראת שמי� 

נעשית לו  ! נעשית לו ס� חיי�, לא זכה ! (דברי� ד') וזאת התורה אשר ש� משה, זכה
 –, דלא אומ� לה סמא דחיי !שלומד לשמה  –ס� מיתה, והיינו דאמר רבא דאומ� לה 

 מעיע� שהי' לעשו חשק ללמוד תורה בהט ולפ''ז י''לסמא דמותא.  ! שלומד שלא לשמה 
 להתגבר על יעקביכול לרמאות את אביו, ושהי' לומד ש� שלא לשמה, כדי שכיו� אמו, 
דהיינו , כתלמיד חכ� נדמה לו ! ויאבק איש עמו, וזהו כוונת הגמ' בחולי� (צ''א) אבינו

כדי  ,לומד תורה שלא לשמה, דהיינו שאמו, האי� להתנהג כתלמיד חכ� שלומד במעי
   לקנטר רח''ל. 

  
עוברת על פתחי תורה של שכ דזה שפרש''י שיעקב מפרכס לצאת, ואולי י''ל בדר� חידוש

הוא לרמז על  הכוונה עיקרעל פתחי עבודה זרה,  תועשו מפרכס לצאת כשעוברש� ועבר, 
מד תורה לשמה, כדי ל, שיעקב במעי אמ�ממלא� ה' שלמדו תורה החילוק ביניה� כ

 ,מד שלא לשמה, כדי לקנטרשל ,להמשי� כל ימי חייו בעבודת הש�, ועשו עשה להיפ�
   ולהתגבר על יעקב אבינו.     

  
 לומד הי', הלא מבט� אמו למה יעקב רצה לצאת ,ולפ''ז יש לתר# קושיא המפורסמת

יותר ש תי'זצ''ל אב''ד קראקא  ר' שמעו� סופר הגאו�ע� מלא� ה' כל התורה כולה.  ש�
 עוד ולדברינו י''לטוב לו שלא ללמוד ממלא� ה', א� ילמוד ביחד ע� עשו בחברותא. 

 הי' לכ�המדה של יעקב אבינו הוא אמת, כמ''ש (מיכה ז') תת� אמת ליעקב, שכיו� ד
מבני אד� בישיבת  ללמוד ממלא� ה', מללמוד לו טוביותר  אע''פ שבודאי ,מפרכס לצאת

  רמאות.  בשקר וב שנהג הרשע, ש� ביחד ע� עשוא''א לו ללמוד תורה ש� ועבר, ש
  

שבודאי הי' יותר טוב ללמוד ממלא� ה' מללמוד מבני אד� בישיבת ש� ועבר,  וי''ל עוד
מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי ש� ועבר, לא הי' כדי ללמוד מש� הי' וזה שיעקב 

 כדי מפרכס לצאת ראשונה, דהיינוהי' אז נתגבר כחו ע''י לימוד התורה, ושועבר, רק 
כבו, וכשעוברת על פתחי עבודה שהוא יהי' הבכור, וכמ''ש שפרש''י ובדי� הי' רוצה לע

שתדל לצאת ראשונה, כדי גבר כחו ע''י כח הטומאה, והנתזרה, עשו מפרכס לצאת, שאז 
  הבכור.     בטוח שהוא יהי' להיות

  
שיעקב מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי ש�  תחלה כתב, שבק פרש''ייולפ''ז מדוי

 תחי עבודה זרה.על פועבר, ורק אח''כ אומר שג� עשו מפרכס לצאת כשעוברת 
ה פעמי� מפרכס לצאת הרבהי' להזכיר עשו תחלה, שבודאי הוא  שלכאורה צ''ע שהי'

 , שלא הי'ישיבותהיותר מקומות של עבודה זרה בבאר שבע מ יותר מיעקב, כי בודאי היו
כיו� מפרכס לצאת,  תחלה עשו לאשב ולדברינו י''לש� רק שני ישיבות של ש� ועבר. 

י� לצאת בראשונה ולהיות הבכור כפרש''י, רק כיו� שיעקב טבע הוא צרהשע''פ דר� 
בטוח  מפרכס לצאת ראשונה, לכ� ג� עשו בלית ברירה הי' ג''כ מפרכס לצאת, כדי להיות

   הבכור.    שהוא יהי'
  
אי�  ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב (כ''ה, כ''ח) צ''ע) ד

. גיש ולא ירד לסו" דעתו של עשו, ורבקה היתה יודעתזה, שיצחק לא הרכאפשר דבר 
שיצחק הי' עולה תמימה, פרוש מהבלי עול�  הרה''ק ר' נפתלי מרופשי# זצ''ל תי'זקני 

התב�, כסבור שהוא מדקדק שאלותיו האי� מעשרי� את המלח והזה, וכשבא עשו ב
ולא שמע נולד להורי� בעלי אמת, הוא במצוות, שלא חשד בו שאי� לבו ופיו שוי�, ש

מעול� בבית אביו ואמו דברי שקר וכזב, אבל רבקה שנולדה לבתואל, אחות לב� הארמי 
מבקשי� שכר כפינחס, ועושי� מעשה זמרי,  ,ידעה שנמצאי� בעלי שקר הולכי רכיל

  

  
  פרשת 
  תולדות
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

 –תבי� את כוונתו, לכ� ויאהב יצחק את עשו שידע אלו, שכשאלות לפיכ� לא שאל לאמו 
  איש ת� יושב אהלי�.  –והבת את יעקב א כי ציד בפיו, ורבקה

  
 את אמו, אבל ג� ותלרמיכול , דבאמת עשו הי' בקי כ''כ ברמאות, שהי' וי''ל באופ� אחר

אחד רשע, ש כבר ידעה שאחד מה� הואששהיא  כיו� ותה,לרמ הטע� שלא הי' אפשר
אמר לה, ששני גוי�  הנביאפתחי עבודה זרה, וג�  על מפרכס לצאת כשעוברתמה� הי' 

 הרשע, שיעקב הי' איש ת� יושב אהלי� וע''כ עשו הוא ד צעיר,ובבטנ�, ורב יעב
, ועיי� בגור ערוציצחק כל הדברי� האלו כדי שלא ל(ומסתבר לומר שרבקה לא אמרה ל

לא אמרה ליצחק או לאברה� כל הדברי� האלו, שסברא רבקה שהטע� ארי' שפי' 
דשמא בשביל חטא יש לה צער העיבור, והיתה מתיירא שתתגנה בעיני בעלה, או שיאמר 

 ! וכ� נראה מדברי הרשב''�. )או יגרשנהאברה� ליצחק שאינה הגונה לו, וישא אחרת 
את יעקב, שאהבו הקב''ה, וכדכתיב (מלאכי, א', ב') ולכ� אהבה  –ורב יעבוד צעיר 

 שיעקב הוא ,י הנביא, שרבקה כבר ידעה מדברוזהו כדברינו הנ''ל .הב את יעקבווא
    .נתי לדעתו הגדולה)ושמחתי שכו(. הרשע הוא ועשו ,הצדיק

  
ותאמר לו אמו עלי קללת�  גו� אונקלוס על הפסוק (כ''ז, י''ג)עפ''י דברי התרוי''ל עוד 

 ולכאורה צ''עעלי אתאמר בנבואה דלא ייתו� לוטיא על� ברי.  י'אמ י'ואמרת ל –בני 
י מהנבואה הנ''ל, שהנביא שאיירולדברינו י''ל שלא מצינו שהי' לרבקה נבואה כזה. 

    ורב יעבוד צעיר, ומזה מוכח שלא בא עליו שו� קללה.  ! אומר לה 
  

ישיבת ש� ל מבט� אמו לצאת מפרכס שיעקב הטע� ,בדר� חידוש וי''ל באופ� אחר
 ,צה לצאתדבאמת יעקב מצד עצמו לא ר מלא� ה',מ ' לומד תורה ש�, אע''פ שהיועבר
ש את ודע''י ריצה זו רבקה הולכת לדר כיו�ד ,הי' בחכמה גדולה מפרכס לצאתהי' ש וזה

מה� יהי' רשע, ואחד ד צעיר, דהיינו אחד ומר לה שני גוי� בבטנ� וגו' ורב יעבוה', וא
, ועי''ז זכה יעקב ליטול וכדברינו הנ''ל ותההי' יכול לרממה� צדיק, וממילא עשו לא 

לא הי' כדי ללמוד אצל ש� ועבר, רק כדי  ,לצאתס כשיעקב מפר הטע� הברכות, נמצא
  . לזכות בהברכות לוכשי
  

אדמו''ר ר' מאיר יחיאל הלוי זצ''ל העפ''י דברי הרה''ק  בדר� חידוש, וי''ל עוד
בדי� הי' אוחז בו לעכבו,  פרש''י ,ואחר כ� יצא אחיו, על הפסוק (כ''ה, כ''ו) מאוסטרובצא

יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מ� השני' וכו' נמצא עשו הנוצר באחרונה יצא ראשו�, 
ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרו�, ויעקב בא לעכבו שיהא ראשו� ללידה כראשו� ליצירה, 

מאחר שההלכה היא שהיוצא ראשו� צ''ע מה ויטול את הבכורה מ� הדי�. ויפטור את רח
ולא אזלינ� בתר ראשו� ליצירה, א''כ האי� הי'  ,פטר רח�בלידה הוא הבכור כדכתיב 

אמר לי' אנטונינוס לרבי מאימתי  עפ''י הגמ' בסנהדרי� (צ''א) ותי' .יעקב מעכב מ� הדי�
משעת יצירה או משעת יציאה לאויר העול�, אמר לי' משעת  ,יצר הרע שולט באד�

יצירה, אמר לי' בועט במעי אמו ויוצא, אלא משעת יציאה, אמר רבי דבר זה למדני 
הטע� דאזלינ� בתר ש ולפ''ז י''לומקרא מסייעו שנאמר לפתח חטאת רוב#.  ,אנטונינוס

אינו נחשב כילוד, אבל ו ,ולא בתר יצירה, הוא משו� דבשעת יצירה אי� בו דעת ,לידה
וכדרשת חז''ל כשהיתה עוברת על  –ביעקב ועשו שנאמר בה� ויתרוצצו הבני� בקרבה 

עשו מפרכס לצאת,  ,ע''ז ייעקב מפרכס לצאת, עוברת על פתח ,פתחי תורה של ש� ועבר
 ולפי הפירוש השני היו מתרוצצי� זה ע� זה בנחלת שני עולמות, וזו היתה הרציצה,

שינוי בעוברי� אלו משאר עוברי�, שהיתה בה� דעת משעת יצירה, א''כ  חזינ� מזה דיש
(וכ� מדויק הפסוק  יש להחשיב שפיר הבכור משעת יצירה, ובדי� הי' שרצה לעכבו.

  .)ולא כעוברי� ,כבני� וכבר נחשב ,אמ� דהיינו ג� במעי –צצו הבני� בקרבה וויתר
  

שלכאורה צ''ע א� בדי� הוא  חזת בעקב עשו,והטע� כשיצא יעקב הי' ידו א ולפ''ז י''ל
שיעקב צרי� להיות הבכור, וכפרש''י שהוא נוצר מטיפה ראשונה, א''כ אי� מעלה בזה 

צרי� להיות הבכור, כיו� הוא שהוא אוחז בעקבו, שאפילו א� לא הי' אוחז בעקבו, ג''כ 
 חז בעקב עשו להראות שהוא משונהשיעקב א ולדברינו י''לשהוא נוצר מטיפה ראשונה. 

הבכור  לו יש להחשיבמשאר עוברי�, וכבר היתה בו דעת משעת יצירה, ולכ� שפיר 
ויצא הראשו� וגו' ואחר כ� יצא ולפ''ז מדויק הפסוק (כ''ה, כ''ה, כ''ו) . משעת יצירה

'' וידו אוחזת בעקב עשו, שלכאורה הי' יותר מדויק לומר ''ואחר כ� יצא השני''. אחיו''
ת יעקב ''השני'' שבדי� הוא הבכור, כיו� שהוא נוצר מטיפה ושא''א לקר ולדברינו י''ל

  .  , ולכ� נאמר ואחר כ� יצא אחיוראשונה כפרש''י
  

, שאי� הכרע בעני� ורב יעבוד צעיר במשלי (ט''ו, ל''ג) הנ''ל וי''ל עוד עפ''י דברי הגר''א
שהפשטות הוא שעשו  ולכאורה צ''עא� הרב יעבוד את הצעיר, או להרב יעבוד הצעיר. 

שאע''פ שעשו  ולדברינו י''לכ למה נאמר בלשו� שאינו ברור. ד את יעקב, וא''והגדול יעב
הגדול מהיצירה, שהוא נוצר  הי' רק בנוגע הלידה, אבל יעקב הואהגדול, אבל זה  הוא

תחלה, לכ� כתוב בלשו� כזה, שא� תחשוב משעת הלידה אז הכוונה הוא כפשוטה, שעשו 
צירה אז הפשט הוא, לרב הגדול (רב) יעבוד את הצעיר (יעקב), וא� תחשוב משעת הי

  (יעקב) יעבוד צעיר (עשו).   
  

בור במעי אמו, הוא רק באופ� ילומד ע� הע ה' מלא�שאיתא בנדה (ל') ש דזה ולפ''ז י''ל
שהיו משוני�  ''יעקב ועשו''שאי� להעובר דעת, ואינו נחשב כילוד, אבל עוברי� אלו 

לא למדו שה�  לומר כאילו נולדו, יש ת, וכבר נחשבומשאר עוברי�, שכבר הי' לה� דע
מתרוצצי� זה ע� זה, ומריבי� בנחלת שני  –ממלא� ה', וכ� נראה מפרש''י בפירוש השני 

  עולמות, ובודאי באופ� כזה שהיו תמיד במחלוקת, לא הי' שיי� לה� ללמוד ממלא� ה'.  
  

�ובאמת לפי מה דאיתא בנדה (ל') שהתינוק לומד  – וי''ל עוד עפ''י דברי העי� יעקב ש
תורה כולה, וכיו� שבא לאויר העול�, סטרו מלא� ומשכחו, לא קשיא במעי אמו כל ה

עד שראוי לצאת  ,מידי, דלכ� אינו בועט במעי אמו, לפי שהתורה תבלי� הוא ליצה''ר
ולפ''ז י''ל קושיית לאויר העול�, בא מלא� ומשכחו כל התורה כולה, ע''כ בועט ויוצא. 

� ומוכח מזה שכבר יש לו יצה''ר בעמי אמו, שעשו הי' מפרכס לצאת, – המהרש''א ש
צרי�  הי' דא''כ הלא יש להעירשהוא הי' כבר פורק ממנו עול תורה במעי אמו עכ''ד. 

עוברת על פתחי עבודה זרה, וכדהוכיח למפרכס לצאת כל רגע ורגע, אפילו כשלא הי' 
 דבאמת עשווי''ל דא� יש לו יצר הרע משעת יצירה, הי' בועט באמו ויוצא.  הנ''ל, הגמ'

יעקב התגבר עליו, מפרכס לצאת כל רגע ורגע, כיו� שכבר יש לו יצה''ר במעי אמו, רק 
היצה''ר, ורק כשעוברת  !  לעשו כמו התורה בכל עובר, שהוא התבלי� דהיינו יעקב הוא

היצה''ר ע''י כוח הטומאה, ולכ� נאמר  ! עשו  על פתחי עבודה זרה, אז התגבר כחו של
מוב�  ולפ''זלהתגבר עליו.  ליעקב קשה אז הי'דוקא באותו זמ� עשו מפרכס לצאת, ד

 הטע� שיעקב מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי ש� ועבר, שבודאי הי' קשה לו ללמוד
  כדי שלא יבעט באמו.  ,כשתמיד צרי� להתגבר על עשו אחיו ',ממלא� ה

  
, שאע''פ שעשו כבר פורק ממנו עול תורה במעי אמו, לא הי' בועט ואולי י''ל בדר� חידוש

דבודאי כל פע� ופע� שאחד  ''ז יהי' יותר קל ליעקב לצאת,לצאת בכל רגע ורגע, שעי
ובודאי עשו לא  פרכס לצאת,מכשהוא  ,לצאת פרכס לצאת, נעשה יותר קל להשניממה� 

על פרכס לצאת כשעוברת מעשו ש מדרש, וזהכדי ליל� לבית  ,הי' מסייע יעקב לצאת
ו שעשו עובד שכבר כתבנו שלא מצינ ,זרה עבודה לא הי' כדי לעבודפתחי עבודה זרה, 

ש� ועבר,  על פתחי כשעוברת ,יעקב מלצאת את לעכבעבודה זרה, רק עושה כ� כדי 
פרכס הרבה מ, וא� הוא עבודה זרהליעקב למסייע לעשו לצאת לדבודאי הי' אסור 

 ולפ''ז י''ל. יהי' יותר קל לעשו לצאת כשעוברת על פתחי עבודה זרהאז  ,פעמי� לצאת
פרכס לצאת, מדזה שנאמר ויתרוצצו הבני� בקרבה, הוא רק פע� אחת, דכיו� שיעקב 

הול�  ומטע� זה גופא רבקה יצה,פרכס לצאת, ועי''ז נתבתטל הרצמזה גור� שג� עשו 
, דלא ולכאורה מוכח לומר כ�רק פע� אחת.  את ה', שראה דבר משונה כזה, והוא לדרוש

בת ש�, א� יעקב הי' מפרכס אז לצאת, שרבקה הול� לדרוש את ה' בישי לומר מסתבר
מפרכס יעקב ועשו   הי' שרק פע� אחת הנ''ל, שאז יהי' לה צער גדול, אלא ע''כ כדברינו

  .  מטע� הנ''ל נתבטל הרציצהואח''כ , לצאת
  

חכמה  הב הי' יבת ש� ועברליש מפרכס לצאתשיעקב דזה  בדר� חידוש ז י''לולפ''
לרגו� שג� עשו מפרכס לצאת כדי  רק ממלא� ה',ללמוד יותר רצה יעקב  גדולה, דבאמת
ישיבה, ולכ� עשו ב די ללמודכלצאת מפרכס יעקב בטעות ש , שעשו חשבמפרכס לצאת
של יעקב וכדברינו הנ''ל,  הצציה, כדי להתבטל הרעל פתחי עבודה זר מפרכס לצאת

 מטע� זה הול� לדורש את ה', וממילארשע, ו חד מה� הי'רבקה כבר ידעה שאוממילא 
 שיעקב הי'הטע�  ולפ''ז י''להברכות. ל יעקבועי''ז יזכה ותה, א יכול לרמבסו" לעשו ל

שלא  כדילעכב אותו מלצאת לעבודה זרה,  הוא כדי ,אמו בט�כשיצא מ בעקב עשו זחוא
הי' , שבדי� זה לא כפרש''יו( כרס לצאתשהוא מתחלה מפלו בזה  נחשב ח''ו שהוא מסייע

(כ''ז, ל''ו) ויאמר הכי קרא שמו יעקב  הפסוק בסו" הפרשה י''לולפ''ז . ו לעכבו)אוחז ב
לו (ועיי� לזה שמרמה  ,מו יעקבששייכות שה שלכאורה צ''ע מה –ויעקבני זה פעמיי� 

שעי''ז במעי אמו,  בחכמה רמה אותושיעקב מ רמז על זהשבא ל ולדברינו י''לב''�). שרב
, לעבודה זרה עשו מפרכס לצאתצאת לישיבת ש� ועבר, זה גור� שמפרכס ל שיעקב

זכה יעקב להברכות, וחכמה זה מרומז  שאחד מה� הי' רשע, ועי''זלרבקה ועי''ז נתברר 
  , בזה שהי' אוחז בעקב עשו. בש� יעקב

  
תנא דבי ר''י בני א� פגע ב� מנוול זה (יצר  הגמ' בקידושי� (ל') עפ''י וי''ל באופ� אחר,

 כשעוברת על פתחילצאת  מפרכס הטע� שיעקב 'ל'ולפ''ז י. הרע) משכהו לבית המדרש
ש� ועבר, אע''פ שלומד בעמי אמו ממלא� ה', שהמלא� גופא אומר לו לעשות כ�, דהיינו 
כיו� שעשו תאומו כבר פרק ממנו עול תורה במעי אמו, נחשב כאילו יעקב פגע בהיצה''ר, 

לו לעשות באופ� אומר פרכס לצאת לבית מדרש, דהיינו שעשה מה שהמלא� מ הי' לכ�
  זה. 

  
ולפ''ז  בגימטריא ''מלא� האלקי�''.יעקב  –, עפ''י דברי הבעל הטורי� וי''ל באופ� אחר

ס לצאת לישיבת ש� ועבר, שידע שאפילו שמה המלא� לומד כשהטע� שיעקב מפר י''ל
מרומז בשמו. וכ� מצינו שתמיד הי' מלאכי� אצלו, כמ''ש בסו" פרשת ויצא עמו, וזה 

'י פרש' –יעקב מלאכי� וישלח  –אכי האלקי� � לדרכו ויפגעו בו מל(ל''ב, ג') ויעקב הל
'י מלא� הרגיל פרש' –מלאכי� ממש. וג� נאמר (מ''ח, ט''ז) המלא� הגואל אתי בכל רע 

  להשתלח אלי בצרתי, כעני� שנאמר ויאמר אלי מלא� האלקי� וגו' אנכי הקל בית קל. 
  

ששה בני�, שכול� נתפרסמו לו הרה''ק ר' ישראל מרוזי� זצ''ל היו  � פרש''י כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר, הי' יעקב ר# ומפרכס לצאת – ויתרוצצו הבני� בקרבה
ברכו, בשעת קבלת שלו� הסתכל הילד על הרבי, נת� עיניו מכל כדי שהרבי יקט� מעשה בחסיד אחד שבא אל הרבי זצ''ל לקבל פני רבו, והביא אתו את בנו ה הדור,בעול� כצדיקי 

הראה לבנ� ו, והשתיקו, אמר הרבי זצ''ל אל תגער בו, צא ושל לי כי הרבי הוא מלא�, ואיפה ה� שש כנפיו, החסיד התבייש וגער בילד יד קפ# ואמר לאביו, אבא הלא אמרתומ ,צד
  בני.  שש
  

מפני שמשגיחי�  בה' ב�, אתה צדיק יותר ממני, אני מוכרח בעל כרחו להיות אדוק אני מקנא –בר ע� יהודי פשוט, ואמר לו ידפע� זקני החוזה מלובלי� זצ''ל,  –ורב יעבוד צעיר 
�יהי' כבר רעש שהחוזה לא מקפיד על נטילת ידי�, אבל אתה יהודי פשוט, וא� אחד לא ש� לב אלי�, ואתה בכל זה  ,עלי מכל הצדדי�, חלילה שפע� יל� ד' אמות בלי נטילת ידי

  ת צדיק גמור. ירא שמי�, אז אתה באמ
  

כמו שנהגו הרבני� ללבוש, שאלוהו למה, מגדולי רבני גליצי', רבה של פשמישל הי' נוהג ללבוש בגד כאחד מבעלי הבתי�, ולא  –ל החמודות וותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגד
  ב לי ללבוש כפשוטי� שבישראל. וטל רבני�, נוח ומנותינו הרבי� לובש כיו� בגדי� שכשאני רואה מי בעו –אמר לה�  רבני�,הנו לובש כדר� שלובשי� יי� רבומה טע� א

  
הרבי זצ''ל וביקש ברכה שיזכה לכתוב ולגמור שסיימו לכתוב ספר תורה, ניגש אל  בזמ� ,זצ''ל הי' פע� בבית הכנסת מאוסטרובצאהרה''ק  –ויקרא יצחק אל יעקב ויבר� אותו 

    לאלו שמקיימי� מה שכתוב בתורה, ואלו לצערי יש מעט.  יותרזקוקי� עוד ספר תורה, ספרי תורה ענה הרבי יש לנו די, א� 
    732�370�1927 התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


