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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת חיי שרה תשע"ח

בגמרא )סוטה ט:(: "וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן 

עיניו במה שאינו ראוי לו, מה שביקש לא נתנו לו 

ומה שבידו נטלוהו ממנו, אמר הקב"ה, אני אמרתי 

יהא מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו ארור הוא מכל 

הבהמה ומכל חית השדה, אני אמרתי יהלך בקומה 

זקופה, עכשיו על גחונו ילך".

יג(  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  מבואר  זה  דבר 

"כמין  כי לפני שקיצץ הקב"ה את רגלי הנחש היה 

גמל", ורכב עליו הס"מ הוא היצר הרע כדי לסייע לו 

להפיל את אדם וחוה ברשתו: "והיה סמאל שר גדול 

בשמים... מה עשה סמאל, לקח כת שלו וירד וראה 

בהם  מצא  ולא  בעולמו,  הקב"ה  שברא  הבריות  כל 

והנחש היה  )בראשית ג-א(  חכם להרע כנחש שנאמר 

ערום, והיה דמותו כמין גמל ועלה ורכב עליו".

הנה כי כן נשכיל להבין את דברי האריז"ל, כי הן 

אמת שאין מקרא יוצא מידי פשוטו שרבקה רכבה 

ממש על הגמלים, אולם יש בזה ענין יותר עמוק, 

בגלגול  אשר  תחת  כי  בזה,  לנו  מגלה  שהכתוב 

על  הס"מ  רכב  חוה,  בהיותה  רבקה  של  הראשון 

הנחש שהיה גבוה כמו גמל כדי להפילה ברשתו, 

הנה עתה בגלגול רבקה רכבה היא על הגמל הוא 

תחת  להכניעו  עליו  ששלטה  בכך  לרמז  הנחש, 

קדושתה, כי לא הלכה בדרכי אביה בתואל ואחיה 

לבן הארמי הרשעים, אלא דבקה בקדושת האבות 

והאמהות ללכת בדרכם.

רכבה  להוסיף תבלין לבאר הענין שרבקה  ויש 

על הגמל, שהוא רמז על המצב של הנחש הקדמוני 

לפני שנקצצו רגליו, ולא רמזה על מצבו של הנחש 

אחרי שנקצצו רגליו, על פי מה ששנינו בגמרא )יומא 

כגון  יהודה  רב  אמר  תשובה,  בעל  דמי  "היכי  פו:(: 

וניצל  שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה 

פרק,  באותו  אשה,  באותה  יהודה,  רב  מחוי  הימנה, 

באותו מקום". הרי מבואר כי שלימות התשובה היא 

כאשר אדם מגיע לאותו מצב שהיה בו בעת החטא, 

ובכל זאת הוא מתגבר על היצר הרע, כי אז הרי זה 

סימן שהוא בעל תשובה אמיתי.

ממה  היפך  לארץ,  עצמה  שהשמיטה  לפרש 

שכתוב: "ותיפול מעל הגמל", משמע שנפלה מעל 

הגמל מתוך התרגשות כשראתה את יצחק.

 יבקי אמנו גלגול פוי
יכבי של ינפת יקדמונר

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  זה  ענין  לבאר  כדי 

בדברי  קודש  במסע  לצאת  יחד,  גם  אחים  שבת 

בעולם  התורה  נפלאות  לנו  שגילה  האריז"ל  רבינו 

הגלגולים, הגם שישנם המתייראים לעסוק בנושא 

נשגב זה, אולם לפעמים טוב וראוי להיכנס בענינים 

הללו, לראות נפלאות דרכי ה' המגלגל גלגולים מדור 

לדור, כדי שכל אחד יתקן מה שצריך לתקן, ובכך 

נתחזק ביתר שאת באמונת ה' שמשלם לכל אדם 

כפי פעלו, ומה' נבקש שיוליכנו בדרך אמת.

האריז"ל  רבינו  שביאר  מה  יאיר  דברינו  פתח 

ב"לקוטי תורה" כאן, ענין רבקה אמנו שרכבה על 

הגמלים, הנה הדברים בלשון קדשו:

על  רכבה  רבקה  כי  דע  הגמלים.  על  "ותרכבנה 

הגמלים, רמז לאותו נחש שאמרו רבותינו ז"ל, שהיה 

חוה  את  לפתות  עליו  ורכב  סמאל  ובא  גמל,  כעין 

והטיל בה זוהמא, עתה רכבה עליו, על דרך )זכריה ט-ט( 

עני ורוכב על החמור, לאכפיא ליה תחותיה".

ביאור דבריו הקדושים הוא על פי המבואר עוד 

ב"לקוטי תורה" פרשת תולדות על הכתוב )בראשית 

כה-כא(: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו, ל'ה' לנכ'ח 

אשת'ו סופי תיבות חוה, כי רבקה תיקנה עון חוה 

שהיא גלגולה". נמצינו למדים מזה יסוד גדול, כי 

רבקה אמנו היתה גלגול חוה שנפלה ברשת הנחש 

הקדמוני לאכול מעץ הדעת.

והנה אחרי החטא קילל הקב"ה את הנחש )שם 

זאת  עשית  כי  הנחש  אל  אלקים  ה'  "ויאמר  ג-יד(: 

ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך 

"על  ופירש רש"י:  ימי חייך".  תלך ועפר תאכל כל 

הדבר  ומקור  ונקצצו".  לו  היו  רגלים  תלך,  גחונך 

בפרשתנו פרשת חיי שרה דבר בעתו מה טוב 

להתבונן על מה שמספר הכתוב בענין רבקה אמנו 

שרכבה על הגמל, וכאשר ראתה את יצחק נפלה 

מעל הגמל )בראשית כד-סא(:

הגמלים  על  ותרכבנה  ונערותיה  רבקה  "ותקם 

וילך.  רבקה  את  העבד  ויקח  האיש  אחרי  ותלכנה 

בארץ  יושב  והוא  רואי  לחי  באר  מבוא  בא  ויצחק 

וישא  ערב  לפנות  בשדה  לשוח  יצחק  ויצא  הנגב. 

את  רבקה  ותשא  באים.  גמלים  והנה  וירא  עיניו 

ותאמר  הגמל.  מעל  ותפול  יצחק  את  ותרא  עיניה 

אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו, 

ויאמר העבד הוא אדוני, ותקח הצעיף ותתכס".

בתורה  הכתובים  הסיפורים  כל  כי  ידוע  והנה 

גנוזים בהם סודות ורמזים, כמבואר בזוהר הקדוש 

שאינו  למי  חריפים  דברים  קמט:(  בהעלותך  )פרשת 

מאמין בכך:

אורייתא  להו  דאתיהיב  ישראל  אינון  "וזכאין 

דההוא  דאמר  ומאן  דקשוט,  אורייתא  עלאה 

סיפורא דאורייתא לאחזאה על ההוא סיפור בלבד 

אורייתא  איהי  לאו  הכי  דאי  רוחיה,  תיפח  קאתי 

"אשריהם  פירוש:  דקשוט".  אורייתא  עלאה 

ישראל שניתנה להם תורה עליונה תורת אמת, ומי 

אותו  על  להראות  בתורה,  סיפור  אותו  כי  שאומר 

סיפור בלבד בא, תיפח רוחו, שאם כן אין היא תורה 

עליונה תורת אמת".

הנה כי כן צריך ביאור לשם מה בחר הקב"ה נותן 

התורה לספר לנו פרט זה שרבקה רכבה על הגמל, 

משמע  הגמל,  מעל  נפלה  יצחק  את  וכשראתה 

שטמון בזה איזה ענין נשגב שראוי לעמוד עליו.

"ותרא  עוד ראוי להתבונן במה שפירש רש"י: 

את יצחק, ראתה אותו הדור ותוהא ]ספרים אחרים 

ותמהה[ מפניו. ותיפול מעל הגמל, השמיטה עצמה 

לארץ  עצמה  הטתה  ואתרכינת,  כתרגומו  לארץ, 

כדך,  נא  הטי  )כד-יד(  כמו  הקרקע,  עד  הגיעה  ולא 

אונקלוס  לתרגום  גרם  מה  ביאור  וצריך  ארכיני". 

בשנרן יגרלור ינחלא תל יברנו יאירזרל

 יבקי אמנו גלגול פוי יכבי של יגמל
ליכנרש א  ינפת יקדמונר לחנר תנקצצו יגלרו
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הנה כי כן מטעם זה רכבה רבקה גלגול חוה על 

הגמל הוא הנחש, לרמז בכך שחזרה במחשבתה 

לאותו מצב שהיתה בגלגול חוה, כאשר בא הנחש 

להפילה ברשתו לפני שנקצצו רגליו כשהיה עדיין 

בבחינת גמל, ושם באותו פרק ובאותו מקום חזרה 

רבקה בתשובה על מה שנפלה בפיתוי שלו, ובכך 

לו  היו  עדיין  כאשר  הנחש  הוא  הגמל  על  רכבה 

התורה  קדושת  תחת  אותו  להכניע  כדי  רגלים, 

והמצוות שקיבלה עליה.

יבקי גלגול פוי יפזריי יביכו  
לרשקב גלגול אדם ייאתון

גלימתו  בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

מה  כי  צדיק,  של  מקחו  לברר  האריז"ל  רבינו  של 

שגילה לנו כאן ביאור ענין רבקה שרכבה על הגמל 

פרט  רק  הוא  הקדמוני,  הנחש  את  להכניע  כדי 

אחד מתוך מכלול גדול של פרטים שביאר בכמה 

יחד  בהצטרפם  אשר  הגדולה,  בהשגתו  מקומות 

הרי הם שופכים אור בהיר להבין את כל הענין של 

יצחק ורבקה.

ב"לקוטי  האריז"ל  רבינו  שגילה  מה  נקדים 

)פרשת תולדות( הטעם שנכנסה רבקה אמנו  תורה" 

אביו  ליצחק  יעקב  שיכנס  הקורה  בעובי  כך  כל 

כך  כדי  עד  לעשו,  לקבל הברכות שביקש למסור 

יגלה  אם  יצחק  של  הקללות  את  עליה  שקיבלה 

כמו  במרמה,  הברכות  את  ממנו  נטל  שיעקב 

שכתוב )בראשית כז-יג(: "ותאמר לו אמו עלי קללתך 

הענין  ומבאר  לי".  קח  ולך  בקולי  שמע  אך  בני 

בלשון קדשו:

חוה,  גלגול  רבקה  כי  דע  בני.  קללתך  "עלי 

דשופרא  יעקב,  שהוא  האדם  נתקלל  ובעבורה 

דיעקב מעין שופרא דאדם, ועתה היו צריכין לתקן 

בשמיעה זאת לטובה, כמו ששמע אז לרעה, כמו 

אך  וזהו  אשתך.  לקול  שמעת  כי  ג-יז(  )שם  שכתוב 

שמע בקולי, שהמיעוט הוא דהשתא הוה שמיעה 

לטובה, מכלל דתחילה לרעה".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים עוד נדבך בענין 

הקורה  בעובי  שנכנסה  מה  כי  חוה,  גלגול  רבקה 

ולא  הברכות  את  יקבל  שיעקב  כוחה  בכל  לפעול 

עשו, הוא משום שיעקב אבינו היה גלגולו ותיקונו 

של אדם הראשון, ומקור הדבר בזוהר הקדוש )פרשת 

בראשית לה:(: "דהא יעקב דוגמא דאדם הראשון הוה 

כך רמזו  ועל  הוה".  דיעקב שופריה דאדם הראשון 

חכמינו ז"ל בגמרא )ב"מ פד.(: "שופריה דיעקב אבינו 

מעין שופריה דאדם הראשון".

ידי  על  הראשון  לאדם  קללה  גרמה  חוה  והנה 

שכתוב  כמו  הדעת,  מעץ  לאכול  בעצתה  ששמע 

)בראשית שם(: "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך, 

ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו, 

ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, 

השדה,  עשב  את  ואכלת  לך  תצמיח  ודרדר  וקוץ 

כי  האדמה  אל  שובך  עד  לחם  תאכל  אפיך  בזעת 

ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

יעקב  שיקבל  חוה  גלגול  רבקה  פעלה  לכן 

אביו.  מיצחק  הברכות  את  הראשון  אדם  גלגול 

פירוש,  בני",  קללתך  "עלי  ליעקב:  שאמרה  וזהו 

שהבאתי  הקללות  לתקן  החובה  מוטלת  עלי 

לקבל  לך  שאסייע  ידי  על  הקודם,  בגלגול  עליך 

כנגד מה שקלקל אדם הראשון  את הברכות. אך 

"כי  ששמע בעצת חוה לרעה לאכול מעץ הדעת: 

שמעת לקול אשתך", היה יעקב תיקונו של אדם 

שישמע  ידי  על  זו,  שמיעה  לתקן  צריך  הראשון 

הברכות.  לקבל  לטובה  חוה  גלגול  רבקה  בעצת 

וזהו שאמרה ליעקב: "אך שמע בקולי" - "אך" הוא 

כמו  ולא  לטובה,  בקולי  שמע  עתה  מיעוט,  לשון 

בגלגול הקודם ששמעת בקולי לרעה.

שביאר  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

כאשר  ויהי  בפסוק  תולדות  )פרשת  שלמה"  ה"תפארת 

ברבקה  אליעזר  שבחר  הטעם  לברך(  יצחק  כילה 

כדי  ליצחק,  אשה  להיות  חסדים  גומלת  שהיתה 

של  הדין  מדת  את  שבה  החסד  במדת  שתמתיק 

יצחק, שלא רצה מתחילה למסור הברכות ליעקב 

יעקב  על  ופקדה  רבקה  שבאה  עד  לעשו,  אם  כי 

להיכנס אל אביו ולקבל את הברכות בערמה, והנה 

הדברים בלשון קדשו:

"צריך להתבונן בכוונת יצחק אבינו, שלא היה 

רצונו תיכף לברך את יעקב רק את עשו. אך הענין, 

עולם  בברכת  יעקב  את  לברך  מפחד  היה  שיצחק 

הזה, כי היה ירא לבל יזוח דעתו )דברים לב-טו( וישמן 

ישורון ויבעט על ידי תאוות העולם הזה, לולי רבקה 

אמנו שהשכילה בחכמה ובדעת להבין, כי גם טובת 

בהרחבת  הבורא  לעבוד  לאדם  מסייע  הזה  עולם 

)בראשית כד- הדעת. וזה שכתוב בפרשת חיי שרה, 

יד( והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך וגו' 

אותה הוכחת לעבדך ליצחק, פירוש, תהיה הוכחה 

רק  הפחד,  בחינת  יצחק  של  למדתו  והתנגדות 

לעורר רחמים וחסדים והשפעות טובות".

לפי המבואר יש לומר כי רעיון נשגב זה עולה 

בקנה אחד כפתור ופרח עם דברי האריז"ל, שרבקה 

הראשון,  אדם  את  שהחטיאה  חוה  גלגול  היתה 

וגרמה בכך לעורר עליו מדת הדין שנתקלל במיעוט 

פרנסתו: "בזעת אפיך תאכל לחם", לכן הטיל הקב"ה 

על רבקה את התפקיד הקדוש לתקן ענין זה, על ידי 

שתמתיק את מדת הדין של יצחק שלא רצה למסור 

ליעקב את ברכות העולם הזה, ותפעל בכך שיעקב 

גלגולו ותיקונו של אדם הראשון יקבל את הברכות 

)שם כז-כח(: "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני 

הארץ ורוב דגן ותירוש". 

שתו ייתש יוא ינפת יקדמונר 
תברקת לגנוב יביכו  מרשקב

עתה הבה נתבונן בצלע השלישית, עשו הרשע 

שחשב לקבל את הברכות, איך הוא משתלב בכל 

האמור, על פי המבואר בזוהר הקדוש )פרשת תולדות 

כי עשו הוא הנחש הקדמוני שהחטיא את  קלח.(, 

אדם וחוה בחטא עץ הדעת. וזהו שכתוב )בראשית 

כה-כז(: "ויהי עשו איש יודע ציד". ומפרש בתרגום 

אונקלוס ובתרגום יונתן: "והוה עשו גבר נחשירכן". 

הציוני  בשם  תולדות(  )פרשת  הקדוש  השל"ה  וכתב 

שהן שתי מילים: "נחש ירכן, שהיה סימן נחש על 

ירכו של עשו, לרמוז כי הוא מסטרא דנחש". 

על פי האמור נשכיל להבין הערמה הגדולה של 

עשו הוא הנחש שרצה לקבל את הברכות מיצחק 

אביו, כי בהיותו הנחש הקדמוני שהיה ערום מכל 

את  שהפיל  להרע,  "חכם"  בבחינת  השדה  חית 

אדם הראשון ברשתו על ידי השקר שאמר לחוה 

עיניכם  ונפקחו  ממנו  אכלכם  ביום  "כי  ג-ה(:  )שם 

גרם  זה  ידי  ועל  ורע",  טוב  יודעי  כאלקים  והייתם 

מיתה לאדם ולכל הנבראים, וכעונש על כך קיללו 

הקב"ה: "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, 

על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך".

 חיקר יבר אלרשזי: יסרמ בא ויכב של ינפת תירו לו יגלרם
וירי כדמו  גמל כדר ליפטרא א  פוי

 זויי יקדות: תיו תל שתו תחגש בכף ריך רשקב
נ כוון לחגוש ב ומכר י ויי תים בבפרנ  יגלר יקדותי

 גמיא: רפבל של תמת גדול תאבד מן ישולםר
ינפת ירי צירך לירו  יגלר יקדותי לסררש בשבוד  י'

 אפיר תמיד ינפת ב חקרדו ויפטרא א  יאדם נקצצו יגלרו
כר ארן בו  ושל  לירו  יגלר יקדותי
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שוב  להשתמש  הנחש  הוא  עשו  נתחכם  לכן 

"אבא  )שם כה-כז(:  בשקריו לשאול את יצחק אביו 

היאך מעשרין את המלח ואת התבן", כדי שיחשוב 

הברכות,  את  לו  וימסור  במצוות  מדקדק  שהוא 

וחשב בכך להערים על הקב"ה שקילל את הנחש 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  שמבואר  וזהו  הקדמוני. 

כז-ז(:  )שם  לעשו  יצחק  כשאמר  כי  קמג.(,  תולדות 

ואמר,  הכבוד  כסא  נזדעזע  ה'",  לפני  "ואברככה 

הדעת  עץ  בחטא  שנתקלל  שהנחש  אפשר  איך 

על  רשע  עצת  הפר  הקב"ה  אולם  מקללתו.  יצא 

גלגול חוה, שהתחכמה על עשו הנחש  ידי רבקה 

ופעלה  ברשתו,  הראשון  בגלגול  אותה  שהפיל 

שיעקב גלגול אדם הראשון יקבל את הברכות. 

גלגלי  נפלאות  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

ההשגחה עליונה, איך הקב"ה מסבב כל הסיבות 

רבקה  המשולש:  החוט  את  אחד  בפונדק  הזמין 

אמנו גלגול חוה, יעקב אבינו גלגול אדם הראשון, 

נפגשו  שכבר  הקדמוני,  הנחש  הוא  הרשע  עשו 

יחד בגלגול הראשון כאשר ידו של הנחש היתה 

על העליונה להפיל אותם ברשתו, והקב"ה קילל 

הבהמה  מכל  אתה  "ארור  נמרצת:  קללה  אותו 

ומכל חית השדה".

לכן חשב עתה עשו גלגול הנחש את מחשבתו 

הרעה להערים כביכול על הקב"ה, על ידי שיקבל את 

הברכות מיצחק אביו ויצא מכלל ארור לכלל ברוך, 

עד שבאה רבקה גלגול חוה שהערים עליה הנחש 

רבקה  בגלגול  ועתה  הראשון,  בגלגול  שקר  בדברי 

פקדה על יעקב גלגולו של אדם הראשון לקיים מה 

שכתוב )תהלים יח-כז(: "ועם עיקש תתפתל", שיערים 

אביו,  מיצחק  הברכות  לקבל  הנחש  הוא  עשו  על 

ובכך יצא מהקללות שנתקלל בגלגול אדם הראשון 

לברכות שבירכו אביו.

 ינפת נלפם שם  ומכר  ויי 
כדר ליפזרי לשצמו ייגלרם

עמקות  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

כדי  הגמל,  על  רכבה  חוה  גלגול  שרבקה  הטעם 

שנקצצו  לפני  הקדמוני  הנחש  את  בכך  להכניע 

עשו  של  שרו  כשנלחם  שמצינו  מה  פי  על  רגליו, 

"וירא כי לא  )בראשית לב-כו(:  עם יעקב אבינו כתוב 

יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו 

קעא.(  וישלח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ומבאר  עמו". 

ירך  כף  ואילו  התורה,  עמוד  הוא  אבינו  יעקב  כי 

בבחינת  שהם  התורה  תומכי  על  רמז  הוא  יעקב 

"רגלי יעקב" - הרגלים של לומדי תורה שעומדים 

והולכים עליהן.

אין  התורה  תומכי  של  תמיכתם  בלי  והנה 

עשו  של  שרו  משתדל  לכן  קיום,  התורה  ללומדי 

לפגוע  רגליו,  שנקצצו  הקדמוני  הנחש  שהוא 

לתת  תפקידם  את  ימלאו  שלא  התורה  בתומכי 

צדקה ללומדי תורה, ועל ידי זה הוא גוזל את רגלי 

הקדושה ומחזיר לעצמו את הרגלים שנקצצו, הנה 

הדברים בלשון הקודש:

ולא  בו,  שתומך  מי  ואין  בתורה  שעמל  "ומי 

נמצא מי שמטיל מלאי לכיסו להתחזק, לכן התורה 

כל  התורה  חוזק  ונחלש  ודור,  דור  בכל  משתכחת 

יום ויום, משום שאין להם לאותם העמלים בה על 

מה שיסמכו... בא וראה כמה גרם חטא זה, שמפני 

תומכים  אלו  כראוי,  בתורה  שיתמוך  מי  שאין 

נחלשים וגורמים להתחזק לאותו דאין לו שוקיים 

ורגלים לעמוד עליהן.

אל  אלוקים  ה'  ויאמר  ג-יד(  )בראשית  ואמר  פתח 

וגו',  הבהמה  מכל  אתה  ארור  זאת  עשית  כי  הנחש 

על גחונך תלך, מהו על גחונך תלך, שנשברו תומכים 

וכאשר  שעומד,  מה  על  לו  ואין  רגליו,  וקצצו  שלו 

ישראל לא רוצים לתמוך את התורה, הם נותנים לו 

רגלים ושוקיים לעמוד ולהתחזק בהם".

לייב  ומה מתוקים הם דברי הגה"ק רבי אריה 

צינץ מפלאצק ב"דרשות מהרא"ל" )חלק ג דרוש כג 

לשבת תשובה ד"ה וחוץ מדרכנו(, שמפרש לפי זה כמין 

חומר מקרא שכתוב )איוב א-ו(: "ויהי היום ויבואו בני 

בתוכם,  השטן  גם  ויבוא  ה'  על  להתייצב  האלהים 

ויאמר ה' אל השטן מאין תבוא, ויען השטן את ה' 

רש"י:  ופירש  בה".  ומהתהלך  בארץ  משוט  ויאמר 

"כן דרכי לשוט ולראות רעים וטובים". וצריך ביאור 

כפל הלשון: "משוט בארץ ומהתהלך בה".

נתכוון  אלו  בדברים  כי  הוא  הענין  ביאור  אך 

השטן לקטרג על ישראל, כי כאשר השטן שהוא 

רעים  לראות  כדי  הבריות  בין  לטייל  רוצה  הנחש 

וטובים, הנה מאחר שאין לו רגלים הרי אינו יכול 

ללכת אלא הוא צריך לשוטט על גחונו. אולם אם 

הוא רואה ח"ו שאין ישראל עוסקים בתורה כראוי, 

משום שרגלי יעקב תומכי התורה אינם ממלאים 

את חובתם לתמוך בלומדי תורה, גוזל השטן מהם 

את הרגלים לעצמו כדי שיוכל ללכת בהן.

לכן כאשר שאל הקב"ה את השטן מאין תבוא, 

"משוט  ישראל:  על  קטרוג  בה  שיש  תשובה  השיב 

בארץ ומהתהלך בה", כי מתחילה שוטטתי בארץ בלי 

וטובים,  רגלים כדי לראות מעשה התחתונים רעים 

בהם  שאין  וראיתי  מעשיהם  שבדקתי  אחרי  אולם 

תומכי תורה כראוי, באתי לא רק "משוט בארץ" אלא 

"רגלי יעקב"  "ומהתהלך בה", כי הצלחתי לקחת  גם 

שאינם תומכים בתורה כראוי וללכת עליהן.

שתו ירי צירך לירו  בבפרנ  זבולון

ונראה להרחיב הביאור בדברי הזוהר הקדוש, 

תולדות  )פרשת  סופר"  ה"חתם  שהאריך  מה  פי  על 

ד"ה ויתן לך האלקים הב’( לבאר הטעם שביקש יצחק 

כי  שידע  אף  ליעקב  ולא  לעשו,  הברכות  למסור 

הוא עוסק בתורה כל היום, משום שרצה שיעקב 

עמוד  יששכר  בבחינת  ולילה  יומם  בתורה  יעסוק 

התורה, ועשו יהיה בבחינת זבולון לתמוך בו.

ביאור זה של ה"חתם סופר" משתלב להפליא 

ד"ה  תולדות  )פרשת  משה"  ב"תורת  שכתב  מה  עם 

וזרעו  שיעקב  היתה  הבריאה  תכלית  כי  גוים(,  שני 

כהנים  ממלכת  בבחינת  יהיו  ישראל  כלל  שהם 

וגוי קדוש, שיעסקו כולם בתורה בבחינת יששכר, 

ואילו עשו וזרעו שהם אומות העולם יהיו בבחינת 

לשבת  שיוכלו  וזרעו  יעקב  את  שיפרנסו  זבולון, 

במנוחה על התורה והעבודה, אלא שעשו הרשע 

מרד בה’ וסירב למלא את תפקידו בקודש לתמוך 

ביעקב עמוד התורה.

שעשה  הנפלא  המעשה  בזה  להבין  יומתק 

)בראשית  שכתוב  כמו  עשו,  בעקב  לאחוז  יעקב 

כה-כה(: "ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער 

ויקראו שמו עשו, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת 

היה  באמת  כי  יעקב".  שמו  ויקרא  עשו  בעקב 

מתומכי  יעקב"  "רגלי  בבחינת  להיות  צריך  עשו 

למלא  סירב  רשעותו  שבגודל  אלא  התורה, 

תפקיד קדוש זה.

 זויי יקדות: ינפת יקדמונר תקצצו יגלרו
גוזל פרו מיקדותי א  ריגלר רשקבר תארנם  ומכרם ב ויי

 דיתו  מייארל: רורשן יתטן... מתוט באיץ ומי ילך ביר
קרבל ר יגלרם ללכ  ממי תלא  מכו ב ויי

 רורדו אופז  בשקב שתור, רשקב לקפ משתו א  שקברו תל יקדותי
מתום תלא יצי לירו  מ ומכר י ויי

 רורזיפ לו יתמתר, יקברי יזירפ לרשקב תמת ייצלפי
כדר ליחאו ו מצלש ו תרירו לו  ומכר  ויי
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני 

שתחי'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו -

העולם:  לאויר  בצאתו  יעקב  עשה  יפה  כן  על 

לעצמו  מעשו  שלקח  עשו",  בעקב  אוחזת  "וידו 

כלל  שבתוך  התורה  תומכי  שהם  הרגלים  בחינת 

שמו  "ויקרא  זה:  נשגב  מעשה  שם  ועל  ישראל, 

יעקב,  שמו  קרא  הקב"ה  רש"י  ופירש  יעקב", 

שהסכים הקב"ה עם יעקב שלקח מעשו התפקיד 

לכן  התורה,  מתומכי  להיות  העקב  של  הקדוש 

סיבב שיזכה יעקב בברכות יצחק ולא עשו.

חשבתי דרכי לפרש בזה מה שכתוב בפרשת 

עבר  כאשר  השמש  לו  "ויזרח  לב-לב(:  )שם  וישלח 

רש"י  ופירש  ירכו".  על  צולע  והוא  פנואל  את 

בשם מדרש אגדה: "ויזרח לו, לצרכו, לרפאות את 

צלעתו". על פי המבואר במדרש )תנא דבי אליהו זוטא 

עולם  נחלת  ביניהם  חלקו  ועשו  יעקב  כי  יט(  פרק 

הזה ועולם הבא, עשו נטל לחלקו עולם הזה ויעקב 

כן  אם  המפרשים  ותמהו  הבא.  עולם  לחלקו  נטל 

הזה  העולם  מעניני  ליהנות  רשאים  אנחנו  איך 

שהוא חלקו של עשו יותר מכדי חיותנו.

שחילקו  מה  כי  ליישב,  יש  האמור  לפי  אך 

ביניהם יעקב ועשו שני העולמות היתה כוונתם בזה, 

שיעקב וזרעו יעסקו בעניני עולם הבא שהם תורה 

ומצוות, ועשו וזרעו יעסקו בעניני עולם הזה ויפרנסו 

את יעקב שיוכלו לעסוק בתורה בלי שום מניעות, 

אולם מאחר שעשו בגד בתפקידו ולא רצה להיות 

רגלי יעקב לתמוך בו כדי שיוכל לעסוק בתורה, שוב 

צריך יעקב עצמו לעסוק גם בעניני עולם הזה כדי 

שיוכל לפרנס לומדי תורה שבישראל.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "ויזרח לו השמש", 

ההצלחה  שמש  ולזרעו  ליעקב  הקב"ה  שהזריח 

תפקידם  הלא  יפלא  ולכאורה  הזה,  עולם  בעניני 

ולילה.  יומם  בתורה  לעסוק  הוא  וזרעו  יעקב  של 

לכן כדי לתרץ קושיא זו אומר הכתוב: "והוא צולע 

ח"ו  צולע  התורה  עמוד  שיעקב  משום  ירכו",  על 

על ירכו, כאשר אין לו תומכי תורה שהם בבחינת 

"רגלי יעקב", לכן משפיע הקב"ה לזרעו של יעקב 

שמש ההצלחה, כדי שיוכלו לתמוך בלומדי תורה 

בבחינת יששכר וזבולון.

רפבל של תמת גדול תאבד מן ישולםר

ה"חתם  לנו  שגילה  מה  כי  וראה  בא  ועתה 

זבולון  בבחינת  להיות  צריך  היה  שעשו  סופר", 

מתאים  בתורה,  שיעסקו  וזרעו  ביעקב  לתמוך 

להפליא עם מה ששנינו בגמרא )סנהדרין נט:(: "תניא 

גדול  שמש  על  חבל  אומר,  מנסיא  בן  שמעון  רבי 

שאבד מן העולם, שאלמלא נתקלל נחש, כל אחד 

ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים, 

אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו 

סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות".

הרי מבואר כי לולי שמרד הנחש בה' בחטא עץ 

תפקידו  את  למלא  בוחר  היה  זה  ובמקום  הדעת, 

לסייע  שלו  הרגלים  עם  משתמש  היה  בקודש, 

בבתי  יושבים  בעודם  כי  ה',  את  לעבוד  לישראל 

מדרשות ועוסקים בתורה, היו שולחים את הנחש 

יום  להם  הנצרכות  הפעולות  כל  בשבילם  למלא 

יום. נמצא כי הנחש עצמו היה צריך להיות בבחינת 

"רגלי יעקב" מתומכי התורה, אלא שבמקום לסייע 

לאדם לעבוד את ה' החטיאו בעץ הדעת, לכן איבד 

בכך  ונענש  יעקב",  "רגלי  של  הגדולה  מעלתו  את 

שנקצצו רגליו שילך רק על גחונו.

ויש לומר כי זהו שאמר הקב"ה לנחש )בראשית 

ג-טו(: "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב". כלומר 

ישראל הקרויים אדם ירוצצו את ראשו של הנחש 

תומכי  להם  ויהיו  בתורה  יעסקו  אם  רגליהם,  עם 

התורה שהם בבחינת רגלי הקדושה, "ואתה תשופנו 

עקב", אתה הנחש תתגבר עליהם אם תנשוך אותם 

בעקביהם, דהיינו אם יתפתו מעצת הנחש שלא יהיו 

מתומכי התורה. הנה כי כן הרי זה מתאים להפליא 

עם עשו הרשע שהוא הנחש הקדמוני, שהיה ראוי 

להיות הזבולון של כלל ישראל, אלא שכמו הנחש 

בגד גם הוא בתפקידו.

לפי זה נשכיל להבין מה ששנינו בגמרא )ברכות 

ו.(: "הני ברכי דשלהי מינייהו הוי". פירוש, הברכיים 

הוא  בלימודם  שמתעייפים  חכמים  תלמידי  של 

מהמזיקין, וכתב על זה ה"פני יהושע" בלשון קדשו: 

"נראה דהיינו משום שעיקר אחיזת החיצונים הוא 

בצד הירך של אדם, כדכתיב ויגע בכף ירכו, וזה בא 

תשופנו  ואתה  שכתוב  כמו  הנחש,  מקללת  כן  גם 

המבואר  לפי  המקובלים".  בספרי  וכמבואר  עקב 

הקדמוני  דנחש  מסטרא  בהיותם  כי  בזה,  הכוונה 

שיוכלו  כדי  יעקב,  ברגלי  לפגוע  הוא  רצונם  כל 

להחזיר לעצמם את הרגלים שנקצצו מהנחש.

 יבקי יכבי של יגמל כדר 
ליכנרש א  יגלר ינפת

כמה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

עמקו דברי רבינו האריז"ל, שביאר הענין שרכבה 

להראות  כדי  הגמל,  על  חוה  גלגול  אמנו  רבקה 

לפני  הקדמוני  הנחש  קליפת  את  שהכניעה  בכך 

גמל,  בדמות  היה  עדיין  כאשר  רגליו,  שנקצצו 

וצריך ביאור מה ראתה לרמז על דבר זה כשהיתה 

בדרכה לארץ ישראל להינשא ליצחק אבינו.

כי  מאד,  עד  נפלא  הענין  האמור  לפי  אך 

שלמה",  ה"תפארת  מדברי  למדנו  שכבר  מאחר 

כי רבקה נבחרה על ידי ההשגחה העליונה להיות 

שלה  בחסד  להמתיק  שתוכל  כדי  ליצחק,  אשה 

את הדין של יצחק שלא רצה לתת את הברכות 

מדברי  כך  על  הביאור  למדנו  וכבר  ליעקב, 

הפיל  שהנחש  חוה  גלגול  בהיותה  כי  האריז"ל, 

להוציא  בקודש  תפקידה  לכן  ברשתו,  אותה 

את הברכות מעשו הרשע, הוא הנחש הקדמוני 

שביקש לגזול את הברכות.

הנה כי כן מטעם זה התחכמה רבקה לקבל את 

הנחש  הוא  הגמל  על  רוכבת  בהיותה  יצחק,  פני 

ליצחק  בכך  לרמז  רגלים,  לו  היו  עדיין  כאשר 

הללו  הרגלים  על  להשתלט  בקודש  שתפקידה 

של הנחש, שהיה צריך להשתמש בהן כדי להיות 

שבגד  ומאחר  ישראל,  כלל  של  התורה  מתומכי 

בתפקידו ומרד בה' שלא לסייע ללומדי תורה, לכן 

להחזירן  הללו  הרגלים  על  משתלטת  היא  מעתה 

אל הקדושה, על ידי שתשפיע על יעקב לקבל את 

הברכות במקום עשו, ויוכל להעמיד בתוך ישראל 

תומכי התורה שהם בבחינת רגלי הקדושה. 

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

להבין בזה, מה שבחר התרגום לפרש מה שכתוב 

הכוונה  שאין  הגמל",  מעל  "ותיפול  רבקה:  אצל 

כמו  "ואתרכינת"  אלא  הגמל,  מעל  ממש  שנפלה 

מאחר  כי  לארץ",  עצמה  "השמיטה  רש"י:  שהבין 

שענין רכיבת רבקה על הגמל בא לרמז, ששלטה 

בקדושתה,  אותו  והכניעה  הנחש  הוא  הגמל  על 

אם כן איך אפשר שנפלה מעל הגמל ולא שלטה 

בו, לכן פירש שהשמיטה עצמה בכוונה תחילה מן 

הגמל, ובדרך הפשט הכוונה בזה, שירדה מן הגמל 

לכבודו של יצחק מפאת מדת הצניעות.

מעל  עצמה  השמיטה  הענין  בפנימיות  אולם 

חוה  גלגול  שהיא  ליצחק  בכך  לרמז  כדי  הגמל, 

בו,  לשלוט  הנחש  הוא  הגמל  על  רכבה  שלא 

אלא אדרבה הנחש שלט בה והחטיא אותה בעץ 

"ותיפול מעל הגמל", כלומר  הדעת. וזהו שכתוב: 

שרמזה ליצחק שבגלגול חוה נפלה מן הנחש ולא 

שלטה בו, ומזה הבין יצחק כי מה שרכבה רבקה 

על הגמל, הוא משום שתיקנה את החטא של חוה, 

ומעתה היא שולטת בנחש הקדמוני לקחת ממנו 

בחינת הרגלים להחזירן אל הקדושה.


