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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (כג 'הכבראשית ) "בבטנך גויים שני"

  הבזו ,קרבהב ותתרוצציא חשה הכך שה על הוננלהתהיא  לאה, הנחמה שיש לרבקה בתשובה זו המ ררוב לא
 על פי " תוספת ברכה"מתרץ ה? זוהות צצורהתהשל  צערהעליה את  קלי לא" ךבבטנ יםיגו שני"שנאמר לה 

  ,יצירתו משעת אםה, באדם רעה יצרהשולט בחיים איזה שלב מ (:צא סנהדרין)גמרא בת מהמפורס חקירהה
  לוישא, כך עלים כמתסמ הייהשנ דעהכשהמצדדים ב. עולםה לאויר צאתו משעת או ,אמו בבטן עדייןשהוא כ
  את ןכסבכך מו, זמנו קודם צאווי אמו במעי בועט ההיהעובר  ,יצירהה משעתכבר  באדם שולט היהיצר הרע ה

 כשהוא  ,היצירה משעתשמא יצר הרע שולט על האדם  היה הרבקשחששה של , לומר אפשר הז פיעל . אמו
 משום כך באה לדרוש ו, זמנו קודם לצאתות של העובר שרוצה בעיטה אלו הרגישהיא מש הציצהרו, בבטן
  לאוירבצאתו על האדם רק  שולטר הרע יצ באמתהכוונה היא ש" שני גויים בבטנך"שהשיבו לה  מהו. 'את ה

 , ובועט בו חבירו את דוחק אחדשכל , יםיגו שניחווה הוא משום שיש בבטנה  יאהש רציצהה לסיבהו, עולםה
 . של רבקה נפשהל עורגיש מ הובז

 

 (כח' כהבראשית ) "את עשו כי ציד בפיו יצחק ויאהב"
  (י"רש" )דבריוב ומרמהו אותו צד שהיה עשו של בפיוציד "

 רבקהמתרץ שו? שרימה את אביו מדוע לא גלתה רבקה ליצחק את רשעותו של עשיו ,הקדוש "החייםאור "שואל ה
 שלאאת יצחק אביו  מרמה היהו שכי ע, ומדוע יצחק אוהב את עש לא ידעהעצמה גלתה זאת ליצחק משום שהיא  לא

מה  ולפי, להסירההיתה פועלת בוודאי ו היא של יצחק לעש אהבתוסיבת את רבקה לו ידעה ו, של רבקה בפניה
גם הרי ש, המזון תכלומר שיצחק אהב את עשו משום שהוא סיפק לו א, "אכיל הוה מצידיה ארי" אונקלוס שתרגם
מעשו אבל אליה ומתרץ שאמנם האוכל הגיע , הגיע גם אליההזה וב את עשו כי הרי המזון צריכה לאההיתה רבקה 

 משפחתה בני ואם, של אשתו במזונותיה חייבכי על פי הדין הבעל , החיוב לספק לרבקה את האוכל היה על יצחק
ה חזיקה לאכן ל, ארםב וגדול שרהיה  ,אביה של רבקה בתואלש ,וידוע. ךכ להנהיגהבעלה  צריך בגדולות רגילים

 . בפיהשנתן  טרףה לע טובהרבקה לעשו 
 

 (טו' כובראשית ) "חפרו אשר הבארות וכל"

 הבארות כמו האמונה תא לקבל קליםשהיו , אברהם בימי תגיירוהש גריםה לע יםרמזמ הבארותמפרשים שש יש
מה שאומר ש רבינו בחייר מאו, "חפירה" הכתוב כנהמ באמונה הסתום הלב פתיחתאת ו ,המים תא לקבל קלים שהם

 וזהו, לסורם םאות והחזירושל הגרים  לבם את סתמוהפלשתים  הקנאה מצדהכוונה היא ש "פלשתים סתמום"הכתוב 
 הכתובכי , הרעה אמונתםב םאות מלאו פלשתיםה ,'ה את דעתל חכמה אברהם םאות שמלא תחת כי, "עפר וימלאום"

אלא שיצחק התגבר עליהם , "לפומיה עפרא"ל "חז שאמרומה  וזה, לעפר הרעה העצה או הרעה האמונהמכנה את 
 ויסתמום אביו אברהם בימי חפרו אשר המים בארות את ויחפור יצחק וישב" שכתובמה  הז, למוטב אותם והחזיר

 שכתוב יןיכענת את שמם לשנו המתגיירים דרךהוא  כןש, "כשמות שמות להן ויקרא אברהם מות אחרי פלשתים
 ('סה ישעיה)" אחר שם יקרא ולעבדיו"
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 (כו' כהבראשית ) "עשו בעקב אוחזת וידו אחיו יצא כן ואחרי"
 אם כי הולדו ביוםמיד בנפשו שלם יהא עשו מרמזת על כך שיעקב לא שאחיזה זו של יעקב בעקב  "כלי יקר"מבאר ה

 דםהא של חלדו ימי בסוף ביותר יתנקנ תהנפשי מותהשל כך ,הסוף על המורה "עקב" שםה כהוראת, ימיו בסוף
של האדם עדיין  הולדו ביום אבל "חכמה םמוסיפילמידי חכמים ת זקני"ש ל"אמרו חזו "נשמע הכל דבר סוף" כתובכ

 זמן עיקר שהרי ולם הזהבע לצדיקים שכר שאין לומרחייבים , ם כךוא. תנפשי שלימות האותמ רושםכלל  בו אין
 כי ?שכרואת  יקבל מתיאז  ,ומתגבר הולך שכלו אז כי ,מות לשערי קרוב בהיותו ,הזקנה בימי הוא השלימות קניית

 שיד לומר צריך כרחךלכן על , התאוותו החמדות כל אצלו בטלו כבר כי השכר קבלת לם זמנים שאינ הזקנה ימי
 . עשו של ממשלתו סוףב דהיינו עשו בעקב אוחזת מיםהשל

 

 (כח' בראשית כה)" עשו את יצחק ויאהב"

את יעקב אלא כוונת הכתוב אין הכוונה שיצחק לא אהב  ,"עשו את יצחק ויאהב": מה שכתובש" ספורנו"מסביר ה
 את אוהבת ורבקה"ומה שכתוב , כיעקב שלםעשו אינו ש ,ספקללא  ,שידעף על פי א עשו את גםהב שיצחק אהיא 
 . עשו של ותברשע הכירהרבקה ש מפני לבדהכוונה יעקב ב, "יעקב

 

 (ז 'כובראשית ) "הוא תיוויאמר אח וישאלו אנשי המקום לאשתו"

ולא רבקה את שאלו שאנשי המקום היא " וישאלו אנשי המקום לאשתו"שכוונת הכתוב הקדוש  "אלשיך"מבאר ה
את שאלו הם כן ל, לאשה הת אותשאו אותו כדי להרגחשש שמא ימ "אחותי", יאמר יצחקהבינו שכי , יצחק תא

ומה שאין היא חוששת שמא , ידעו שהיא פנויההם אם ה אות יקחוימחשש שמא  "אישי" תאמרבודאי כי היא , הרבק
ה ל לא הניחאת השאלה בשומעו מיד , קיצחאך . אביואברהם  כרותה לאבימלך עםהברית הוא משום ה, יהרג בעלהי

היה י כ ,לא מיראת אבימלךאמר זאת ו, "ויאמר אחותי היא" קפץ והשיבאלא , יהרגיתאמר אישי הוא ו פן, להשיב
ר אשתי וירא לאמלא יצחק א. שרה אמו מה שאירע לו עםאת וגם יזכור , אברהם ברית לבו בטוח בו על אשר כרת עם

 ."פן יהרגוני אנשי המקום"מה שאמר  וזה, םאנשי המקומפני כי חשש 
 

 (כב' בראשית כז)" הקול קול יעקב"
כי , ואות לכבדחייב יעקב גדול וההאח הוא  עשושכתבו המפרשים את מה  "כסא רחמים"א ב"רבינו החידמביא 

 בותכי כ, בכבודוהיה עשו חייב , סק בתורהחכם וע תלמידהיה יעקב שהיות אך , ו הגדוללכבד את אחיכל אדם  צריך
אחיו הקטן שהוא את ח גדול שביזה שאוכתב הרא״ש . "לרבות תלמידי חכמים"ל "ולמדו חז" תירא יךקל-את ה׳ א"

. אינו חייב בכבודוכבר  יו הקטןואח תורהאת ה שהוא ביזהמשום , תופס דויינהו אות דהיואחיו הקטן נ, חכם תלמיד
עשו חייב אבל  ,אינו עושה מעשה עמךהוא שמשום  עשושל  ואינו חייב בכבוד ,שהוא תלמיד חכם ,כן יעקבל

, עוסק בתורהדהיינו שיעקב  "הקול קול יעקב"ש בזמןל "חזשאמרו מה  וזה. יעקב שהוא תלמיד חכםשל  ובכבוד
 . התורה שהוא כבודשל יעקב חייב בכבודו משום שעשו , "ידי עשו םיאין הידי"

 

  (לט' בראשית כז)" משמני הארץ יהיה מושבךהנה "

 (י"רש" )זו אטליא של יון"
שה שהיה קומסביר ? "זו אטליא של יון"תרץ שבפסוק י "מה היה קשה לרש "חנוכת התורה"רבי העשיל בשואל 

נתן אותו ש "משמני הארץ"אז איפה הוא המקום שנקרא , כלוםלעשו ליעקב ולא שייר נה י הלא כל הארץ נית"לרש
. "זו איטליא של יון"י "רש פירש ןלכ. "לקים מטל השמים ומשמני הארץ-אהויתן לך "הלא כבר אמר ליעקב  ?לעשו

 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בה שרטון ונבנה עליה (:שבת נו)כי מובא בגמרא 
לפי זה אטליא לא היתה קיימת בשעה שברך יצחק את יעקב ובמילא היא . "אטליא של יון" יהורומי וזגדול של כרך 

 . ולכן ניתנה לעשו, יעקבה לברכהה בכלל תלא הי
 

  (מא' כזבראשית )" בלבו עשו ויאמר"
 עלה, שקיבל מאביו הברכה על יעקב את לשטום עשושל  ובנפש גדולהה משטמהה באה כאשרש ן"הרמבמבאר 

לידיעת רבקה על ידי  והגיע יםרבבאר שהד י"ורש. לבו מרוע, את עצמו נחםמעשו  יהה הבזו, אחיו את הרוגל בלבו
 עם אני דברתי" כמו, הלב מחשבתלהיא " עשו דברי" כוונת הכתובלפיכך , בלבו מהרהרהיה  עשושהרי  הקודש רוח
הוא כי עשו לא רצה לצער את אביו בחייו או שאולי חשש " אבי אבל ימי יקרבו" עשוומה שאמר , (טז 'א קהלת) "לבי

הוא מפני כבר כעת רחיק את יעקב ה פועלת מיד להמה שרבקו, שאביו יקלל אותו והברכה תיהפך לקללהעשו 
יעקב לפני עשו והוא לא יתאפק ויהרוג  יזדמן שמא או, את יעקב גויהרעשו ו פתאוםיצחק  ימות מאש תחדופ רבקהש

 . יצחק עדיין חישאותו למרות 
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