
פר˘˙ ˙ול„ו˙ ˙˘ע"ז
פנינים מרבינו ‰‡ור ‰חיים ‰˜„ו˘

הי'  האם   - רשע  הוא  יצחק שעשו  ידע  האם 
הרע שבו החלק  על  להתגבר  לעשו  שייך 

או  רשע  הוא  בנו  שעשו  אבינו  יצחק  ידע  האם  לשאול  יש  הנה 
רשע. הוא  שעשו  יצחק  ידע  לא  שמא 

רשעת  תהי'  לא  פנים  כל  "שעל  כותב  יח)  (יז  האוה"ח  והנה 
הצדיק  שיכיר  וכ"ש  [פ'  בנו"  גם  ומה  הצדיק  מעיני  נעלמת  הרשע 
אם בנו הוא רשע]. ומבואר מדברי האוה"ח שבוודאי יכירו הצדיקים 
איזה אדם הוי צדיק ואיזה איש הוי רשע וכן כתב האוה"ח בפרשת 
שהכירו  רבים  וכן  שלמים  לצדיקים  מצינו  כן  "וכמו  ל)  (מו  ויגש 

האדם". מעשה  [את]  הפנים  ברושם 

רשע,  הי'  בנו  שעשו  ידע  אבינו  שיצחק  לומר  נראה  הי'  ולפי"ז 
הוא  שעשו  ידע  אבינו  שיצחק  א)  (כז  האוה"ח  בדברי  מפורש  וכן 
רצה  טעם  דמאיזה  הברכות  ענין  כל  ביאור  צריך  לפי"ז  אולם  רשע. 
ליעקב  אותם  לתת  בחר  ולא  הרשע  לעשו  הברכות  את  ליתן  יצחק 

צדיק. שהי'  אבינו 

הצדיקים  "כי  עשו  את  לברך  רצה  שיצחק  האוה"ח  ומבאר 
ג)  (טו  האוה"ח  כתב  זה  [וכעין  רשע"  בניהם  בעשות  יכאבו 
מהוגנים",  שאינם  בנים  לו  יהיו  ולא  ערירי  ללכת  אברהם  "שביקש 
ל)].  (מו  מביש"  בן  בהיותו  הבן  בהעדר  יחפצו  יותר  הצדיקים  "כי 
ע"י קבלת  יצחק שמא  כי חשב  יצחק לברך את עשו  ביקש  ולפיכך 

לטוב. מרע  עשו  יתהפך  הברכות 

כי  הרשע,  עשו  לברך  חפץ  שהי'  יצחק  "וטעם  האוה"ח  וז"ל 
כי  דרכיו  וייטיב  הטוב  למדת  יתהפך  הברכות  שבאמצעות  חשב 
להיטיב,  עמו  משתדל  והי'  רשע  בניהם  בעשות  יכאבו  הצדיקים 
פרשה  רבה  (בראשית  ז"ל  שאמרו  ותמצא  מועיל,  שהי'  ואפשר 
שאפשר  [משום]  מעשו  דינה  [את]  שמנע  [על]  יעקב  נענש  כי  פ') 
[הי']  שאפשר  מזה]  [מבואר  הרי  למוטב,  מחזירתו  [דינה]  שהיתה 

למוטב". לחזור  [לעשו]  לו 

שעשו  יצחק  שידע  זה  דבר  שבגלל  האוה"ח  מדברי  מבואר  הרי 
יתהפך  שעי"ז  כדי  הברכות  את  לו  ליתן  יצחק  רצה  לכן  רשע,  הוא 
דינה  היתה  שאם  הנ"ל  חז"ל  מדברי  שמבואר  וכמו  לטוב  מרע  עשו 
שייך  והי'  למוטב  עשו  את  להחזיר  אפשרות  הי'  אז  לעשו  נישאת 

לטוב. מרע  ולהתהפך  שבתוכו  הרע  החלק  על  להתגבר  לעשו 

"יוחן  דכתיב  מאי  יצחק  ר'  "ואמר  אמרו  (ו.)  מגילה  בגמ'  [הנה 
רשע בל למד צדק" אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו אמר 
לו רשע הוא אמר לו בל למד צדק אמר לו בארץ נכוחות יעול אמר 
וע' בספר בניהו (להבן איש חי) שמבאר  יראה גאות ד'"  לו א"כ בל 
הוא  הזאת  בגמ'  שנתבאר  הקב"ה  עם  יצחק  של  וטריא  שהשקלא 

עי"ש. לעשו  הברכות  נתינת  לענין 

עשו)  ד"ה  א'  (אות  תולדות  בפרשת  גדליהו  אור  בספר  וע' 
שבטים  ו'  להעמיד  עשו  הי'  שראוי  במדרש  מצינו  "ולכן  שכתב 
ע"י  העבודה  המשך  להיות  ראוי  הי'  מתחילה  כי  שבטים  ו'  ויעקב 
בניהו  בספר  לפי מש"כ  אמנם  תמוהים מאד  והדברים  יחד"  שניהם 

עיי"ש]. היטיב  הדברים  מבוארים  הנ"ל 

יעקב  את  תצוה  לרבקה שהיא  אמר  ד' 
יצחק של  דעתו  את  לגנוב 

הנה רבקה צוותה ליעקב אבינו להכנס אל יצחק אבינו ולהתנהג 
הברכות  את  לקבל  יעקב  יוכל  שעי"ז  כדי  עשו  הוא  כאילו  עמו 
לגנוב  אבינו  ליעקב  הותר  דאיך  ביאור  צריך  זה  ודבר  אבינו.  מיצחק 

רמאות. באופן של  הברכות  את  ולקבל  בזה  יצחק  דעתו של  את 

ד'  לך  יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך  "נביא  כתוב  בתורה  הנה 
ה)  (טז  האוה"ח  וכתב  טו).  יח  (דברים  תשמעון"  אליו  אלוקיך 
התורה  יסודי  מהלכות  ט'  בפרק  המדע  בספר  הרמב"ם  כתב  "וכבר 
כי אם יבוא נביא במאמרו יתברך [ויאמר] שיעברו ישראל - ואפילו 
רמב"ם שם  [ומחוייבים.  מותר  כי  לפי שעה,  עבירה אחת  על  רבים, 

הכרמל". בהר  וכאליהו  כן  לעשות  לפיהמ"ש]  ובהקדמתו 

את  לצוות  לנביא  אומר  ד'  שאם  האוה"ח  מדברי  מבואר  הרי 
שמחוייבים  הרי  שעה,  לפי  ד'  ממצות  אחת  על  לעבור  ישראל 
הנביא  להם  יורה  אשר  ככל  ולעשות  הנביא  לדברי  לשמוע  ישראל 
לשמוע  מצווים  שאנו  תשמעון"  "אליו  של  המצוה  וזהו  ההוא, 
אחת  על  לעבור  לנו  אומר  כשהוא  אפילו  הנביא  דברי  את  ולקיים 

תיעשנה. לא  ד' אשר  ממצות 

את  לגנוב  אבינו  ליעקב  מותר  הי'  למה  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
"ועתה בני שמע בקולי לאשר  יצחק, דהנה הפסוק אומר  דעתו של 
האוה"ח  ומדייק  ח-ט).  (כז  כו'"  הצאן  אל  נא  לא  אותך.  מצוה  אני 
לומר  הי' לה לרבקה  נראה כמיותר שהרי  שבאמת כל הפסוק הנ"ל 
ליעקב "ועתה בני לך נא אל הצאן כו'" ומאיזה טעם הוסיפה רבקה 

אותך". מצוה  אני  לאשר  בקולי  "שמע  לומר 

אל  נא  לך  בני  "ועתה  ליעקב  לומר  לרבקה  לה  שהי'  דהיינו 
הוא  שאתה  זה  מצד  דברי  את  לקיים  מחוייב  שאתה  דהיינו  הצאן" 
רבקה  הוסיפה  טעם  ומאיזה  אם,  כיבוד  במצות  אתה  ומחוייב  בני 

אותך". מצוה  אני  לאשר  בקולי  "שמע  לומר 

של  טענתו  את  לסלק  בזה  רבקה  שנתכוונה  האוה"ח  ומבאר 
יעקב אבינו, שהרי כיון שרבקה מצוה את יעקב לגנוב את דעתו של 
מחוייב  אבינו  יעקב  אין  אם  כיבוד  של  המצוה  מצד  הרי  א"כ  יצחק 
אני  לאשר  בקולי  "שמע  לומר  רבקה  הוסיפה  ולכן  אליה,  לשמוע 
לגנוב את דעתו של  דהיינו שאע"פ שאני מצוה אותך  מצוה אותך" 

בקולי. לשמוע  מחוייב אתה  מ"מ  יצחק 

של  זה  לשון  באומרו  לנו  מרמז  שהפסוק  האוה"ח  ומסביר 
לשמוע  מחוייב  שהוא  ליעקב  לומר  נתכוונה  שרבקה  בקולי"  "שמע 
רבקה  שאמרה  וזהו  תשמעון".  "אליו  של  המצוה  מצד  בקולה 
מ"מ  יצחק  של  דעתו  את  לגנוב  אותך  מצוה  שאני  שאע"פ  ליעקב 
ולגנוב  וללכת  נבואה,  דברי  שהם  כיון  לדברי  לשמוע  מחוייב  אתה 
הדרך  זה  על  לפרש  יש  הללו  האוה"ח  [ולפי"ד  יצחק  דעתו של  את 
בקולי"  שמע  בני  "ועתה  ליעקב  (להלן)  רבקה  שאמרה  מה  את  גם 
(כז מג) שהכוונה בזה הוא שרבקה אמרה כן בנבואה וכמו שמבואר 

ודו"ק]. עי"ש  (יג.)  סוטה  בגמ' 

אלו  בדברים  שיש  הגם  פירוש  בקולי.  "שמע  האוה"ח  וז"ל 
נביאה  היא  גם  כו'  בקולי  לשמוע  לך  יש  זה  כל  עם  דעת  כגניבת 
בקולי"  "שמע  לזה אמרה  "אליו תשמעון"  נביא אמת  בדברי  וכתוב 
וכבר כתבנו (טז ה) שיצטדק נביא באומרו לעבור על מצוה ממצות 

שעה". לפי  התורה 

ומבואר מדברי האוה"ח שהי' לרבקה נבואה מיוחדת על הענין הזה 
ולגנוב  ללכת  אבינו  ליעקב  תאמר  שהיא  בפירוש  לה  אמר  שד'  דהיינו 
את דעתו של יצחק, שהרי מבואר בדברי הרמב"ם שהביא האוה"ח (טז 
ה) שהמצוה של "אליו תשמעון" רק נאמרה באופן שהנביא יבוא אלינו 
מפי  נצטוה  אלינו שהוא  ויאמר  האוה"ח שם)  (לשון  יתברך"  "במאמרו 

ד' לפי שעה. לנו לעבור על אחת ממצות  ד' לומר 

את  לקיים  מחוייב  הי'  אבינו  שיעקב  כותב  שהאוה"ח  כיון  ולכן 
מזה  מבואר  הרי  א"כ  תשמעון"  ש"אליו  המצוה  מצד  רבקה  דברי 
תצוה  שהיא  ד'  לה  אמר  שבו  מד'  מיוחדת  נבואה  קיבלה  שרבקה 
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את  ממנו  לקבל  כדי  דעתו  את  ולגנוב  יצחק  אל  להכנס  יעקב  את 
לא  ד"ה  (כד.  מכות  במסכת  רש"י  כתב  שכך  [ושו"ר  הברכות. 
אולם  יד.)  (מגילה  חיות  המהר"ץ  של  ההסבר  לפי  לשונו)  על  רגל 
מוכרח  זה  שאין  נביאה"  אמנו  רבקה  היתה  "האם  של  בקטע  עיין 

רש"י]. בשיטת 

נביאה אמנו  רבקה  היתה  האם 
נביאים  ושמונה  ארבעים  "ת"ר  אמרו  יד.)  (מגילה  בגמ'  הנה 
נינהו  מאן  נביאות  שבע  וכו'  לישראל  להם  נתנבאו  נביאות  ושבע 
חולדה  אביגיל  חנה  דבורה  מרים  שרה  נביאות]  השבע  הם  מי  [פ' 
משמע  הי'  הללו  הנביאות  בין  רבקה  נמנתה  שלא  ומזה  ואסתר" 
(יג. ד"ה  [וכ"כ המהרש"א במסכת סוטה  נביאה  שרבקה לא היתה 
חכמים  השפתי  מש"כ  ע'  אולם  כו')  רבקה  של  נבואתה  נתקיים 

והמהרש"ל]. אריה  הגור  בשם  לד)  (כט 

והנה כתוב (כז מב) "ויגד לרבקה כו' הנה עשו אחיך מתנחם לך 
עשו  [שהרי  לה  הגיד  "מי  אמרו  סז)  פרשה  (ב"ר  ובמדרש  להרגך" 
ימי  יקרבו  "ויאמר עשו בלבו  (כז מא)  וכמוש"כ  כן בלבו  רק הרהר 
[אמר]  יצחק  ר'  בשם  חגי  ר'  אחי"]  יעקב  את  ואהרגה  אבי  אבל 
מפשטות  ומשמע  האמהות"  מן  היתה  ורבקה  היו  נביאות  אמהות 
(שם)  תואר  היפה  הבינו  [וכן  נביאה  היתה  שרבקה  המדרש  דברי 

המדרש]. דברי  את  יד.)  (מגילה  חיות  והמהר"ץ 

שהאמהות  "לפי  שכתב  לד)  (כט  רש"י  מדברי  נראה  הי'  וכן 
והמהרש"ל  הגו"א  בשם  השפ"ח  שם  [וממש"כ  היו"  נביאות 
ומלשון  וכנ"ל].  כפשוטו  רש"י  דברי  את  הבינו  הם  שגם  משמע 
שהרי  נביאה  היתה  שרבקה  משמע  ג"כ  (יג.)  סוטה  במסכת  הגמ' 
יעקב]  שנקבר  יום  באותו  עשו  [שנקבר  שעה  "באותה  אמרו  בגמ' 
אשכל  למה  אמרה]  [שרבקה  דכתיב  רבקה  של  נבואתה  נתקיימה 

אחד". יום  שניכם  גם 

דלאו  לומר  "וצריך  כתב  סוטה  במסכת  שם  המהרש"א  אולם 
לא  שהרי  ניבא  מה  יודע  ואינו  כניבא  אלא  הי'  מדעת  כמתנבאה 
מבואר  הרי  דמגילה"  קמא  בפרק  נביאות  ז'  בהדי  רבקה  חשיב 
נביאה  היתה  שרבקה  הגמ'  שאמרה  דזה  הוא  המהרש"א  ששיטת 
לא  רבקה  דוודאי  נביאה  ממש  היתה  שהיא  כפשוטו  הכוונה  אין 

נביאה. היתה 

כותב  רש"י  שהרי  רש"י  שיטת  גם  הוא  שכן  לומר  נראה  והי' 
וזה לשונו  יום אחד"  גם שניכם  על הפסוק הנ"ל של "למה אשכל 
אחד  שביום  ונתנבאה  בה  נזרקה  הקודש  "ורוח  שניכם)  גם  (בד"ה 

יג.). (סוטה  לאשתו"  המקנא  בפרק  כמו שמפורש  ימותו 

גם  "למה אשכל  רבקה שאמרה  רש"י שדברי  מדברי  מבואר  הרי 
בתורת  רק  זה  נאמר  אלא  נבואה  בתורת  הי'  לא  אחד"  יום  שניכם 
רוח הקודש [ואפילו הרוח הקודש הזה משמע מדברי רש"י - שכתב 
"נזרקה בה" - שזה הי' בגדר של ניבא ולא ידע מה ניבא]. וידוע דרוח 
פחותה  אחת  דרגה  הוא  אלא  נבואה  של  דרגה  באותו  אינו  הקודש 

וכן כתבו הראשונים). ג)  (ו  (וכמוש"כ האוה"ח בראשית  ממנו 

ולפי"ז הרי מבואר שגם רש"י לא למד את דברי הגמ' כפשוטו 
של  הזה  הענין  על  "נבואה"  לרבקה  שהי'  לומר  הגמ'  כוונת  ואין 
שנזרקה  הוא  הגמ'  כוונת  אלא  אחד"  יום  שניכם  גם  אשכל  "למה 
ביום אחד. יקברו  ועשו  ידעה רבקה שיעקב  ועי"ז  רוח הקודש  בה 

הפסוק  שהרי  מב),  (כז  לעיל   רש"י  מדברי  גם  נראה  הי'  וכן 
להרגך"  לך  מתנחם  אחיך  עשו  הנה  כו'  לרבקה  "ויגד  אומר 
עשו  של  האלו  המחשבות  את  ידעה  שרבקה  מבואר  ובמדרש 

אולם  האמהות"  מן  היתה  ורבקה  היו  נביאות  ש"האמהות  בגלל 
מה  לה  הוגד  הקודש  ברוח  לרבקה.  "ויגד  וז"ל  כתב  שם  רש"י 

בתיב"ע שם]. [וכ"כ  בלבו"  מהרהר  שעשו 

המדרש  כוונת  את  פירש  לא  שרש"י  רש"י  מדברי  מבואר  הרי 
מפרש  אלא  ממש,  נביאות  היו  שהאמהות  דהיינו  כפשוטו  הנ"ל 
היו" שהכוונה  נביאות  כוונת המדרש באומרו ש"האמהות  רש"י את 
בזה הוא שהי' לאמהות איזה שום התגלות מד' יתברך דהיינו שהי' 
נבואה,  רוח הקודש אבל המדריגה של  להם את הבחינה הזאת של 
דברי  את  הרמב"ן  הבין  וכן  להשיג.  האמהות  כל  זכו  לא  זה  את 
לה  הוגד  ברוח הקודש  "ורש"י כתב  דזה לשון הרמב"ן שם  המדרש 

ט)"]. (סז  רבה  [הוא] בבראשית  וכן  בלבו,  מה עשו מהרהר 

ולפי"ז צריך לומר שמה שכתב רש"י (כט לד) "לפי שהאמהות 
רש"י  כוונת  אלא  ממש  נבואה  להם  שהי'  כוונתו  אין  היו"  נביאות 
כותב שהאמהות  הנ"ל  רוח הקודש שהרי המדרש  להם  הוא שהי' 
נביאות היו ואעפ"כ מפרש רש"י שהכוונה בזה הוא שהי' להם רוח 
נביאות  שהאמהות  רש"י  שכתב  מה  שגם  לומר  יש  וא"כ  הקודש 
היו כוונתו הוא שהי' להם רוח הקודש [ולפי שהמדרש אמר לשון 
של  כזה  לשון  כתב  רש"י  גם  לכן  היו"  נביאות  "האמהות  של  כזה 
מביא  לד-לה)  (כט  האוה"ח  שגם  ושו"ר  היו",  נביאות  "האמהות 
של  לשון  האוה"ח  כתב  ואעפ"כ  שם  רש"י  שהביא  המדרש  את 
מזה  ומבואר  כו'"  הקודש  ברוח  "שצפתה  לשונו  דזה  הקודש  רוח 

ודו"ק]. שכתבנו  כמו 

ובתרגום  יג),  (כז  בני"  קללתך  עלי  אמו  לו  "ותאמר  כתיב  הנה 
עלך  לוטיא  ייתון  דלא  בנבואה  אתאמר  "עלי  כתב  (שם)  אונקלוס 
שלא  בנבואה  לה  שנאמר  ליעקב  אמרה  שרבקה  דהיינו  ברי" 
ומדייק  אביו.  יצחק  את  ירמה  שהוא  עי"ז  קללות  שום  עליו  יבואו 
יד.) מזה שהתרגום אונקלוס סובר שרבקה  (מגילה  המהר"ץ חיות 

נביאה. היתה 

על  רגל  לא  ד"ה  (כד.  מכות  במסכת  רש"י  בדברי  עיין  אולם 
"אולי  שאמר  מתחילה  לשקר  [יעקב]  רצה  "לא  שכתב  לשונו) 
"עלי  דכתיב  הדיבור  פי  ועל  הכריחתו,  שאמו  אלא  אבי"  ימושני 

ברי". כו'  בנבואה  אלי אתאמר  ומתרגמינן  בני"  קללתך 

נביאה  היתה  לא  הוא שרבקה  רש"י  נתבאר ששיטת  כבר  והנה 
שרש"י  מבואר,  הנ"ל  התרגום  דברי  את  רש"י  שהביא  מזה  וא"כ 
של  לדרגה  זכתה  שרבקה  כפשוטו  התרגום  כוונת  שאין  סובר 
ברוח  לרבקה  נאמר  זה  שדבר  הוא  התרגום  כוונת  אלא  נבואה 
נאמר  ובגמ'  שבמדרש  שאע"פ  לעיל  שנתבאר  [וכמו  הקודש 
שהכוונה  כתבו  והמהרש"א  רש"י  מ"מ  "נביאות"  היו  שהאמהות 

הקודש"]. "רוח  להם  שהי'  הוא  בזה 

שקשה  [ומה  נביאה  היתה  שרבקה  הוא  האוה"ח  שיטת  והנה 
על זה מהגמ' במגילה (יד.) ע' במהר"ץ חיות הנ"ל ובשפתי חכמים 
(כז  האוה"ח  שהרי  ד',  מפי  ממש  נבואה  קיבלה  ושהיא  לד)]  (כט 
של  המצוה  מצד  אמו  דברי  את  לקיים  נתחייב  שיעקב  כותב  יח) 
כל  של  לדבריו  לשמוע  ומחוייבים  מצווים  שאנו  תשמעון"  "אליו 

נביא אמת.

נביא אמת אליו  וכתיב בדברי  נביאה  "גם היא  וזה לשון האוה"ח 
של  בגדר  רק  זה  הי'  שלא  סובר  שהאוה"ח  מבואר  הרי  תשמעון" 
נאמרה המצוה  לא  ברוה"ק  רק  [שהרי על דבר שנאמר  רוח הקודש 
נבואה  של  בגדר  זה  דבר  שהי'  אלא  תשמעון"]  "אליו  של  הזאת 
יעקב  את  תצוה  שהיא  לרבקה  אמר  "ד'  של  בקטע  [וע'  אמיתית 

הנ"ל]. דברי האוה"ח  יצחק" ששם מבואר  לגנוב את דעתו של 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


