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 , אברהם הוליד את יצחקואלה תולדות יצחק בן אברהם
 

רבה רבי אברהם מרדכי מגור זצ"ל הביא מדרש  האדמו"ר

גיל יגיל אבי צדיק, גילה אחר גילה " על הפסוק הזהא'  "גס
, וביאר האדמו"ר שאבא שנולד לו בן "בזמן שהצדיק נולד

זה כבר שמחה עבורו שקיים את המצווה שנצטווה על פריה 
 , והיות והבן צדיק אזי השמחה כפולה. ורביה

 

אברהם  –יצחק בן אברהם זה מובן כפילות התורה " ולפי
" כי יש כאן שמחה כפולה בלידת יצחק הוליד את יצחק

 ואת זה באה התורה להדגיש כאן.
 

השאלה מה ראתה התורה צורך להדגיש זאת  ונשאלת
דווקא כאן??? נכון אצל לידת יעקב לא הייתה שמחה 

ה כי נפגמה השמחה בלידת עשו, ואם כן יש הבדל בין כפול

לידת יצחק ללידת יעקב, אבל למה היה נחוץ לתורה 
 להבליט ולציין זאת. 

 

רוצה התורה ללמד אותנו שלמרות שיש בן צדיק,  ואולי
כל עוד בו זמנית יש בן רשע זה פוגם בשמחה, ולמרות שאין 

זה היה  על יצחק ורבקה שום טענה על רשעותו של עשו כי
קבוע מלידה והם פעלו בכל יכולתם לשנות זאת כפי 

 "!!!אי אפשר לשמוחשהארכנו לכתוב בעניין, בכל זאת "
 

שיצחק המחיש לעצמו את חוסר שמחה הזו, וזה  וייתכן
ליווה אותו שנים רבות, וגם זה דרבן אותו לנסות לשנות 
את הנקבע וששני בניו יהיו צדיקים, כך גם לו תהיה שמחה 

לה או שמחה כפולה ומכופלת אם אכן ישמח גם על כפו
יעקב וגם  -קיום מצוות פריה ורביה וגם על בן אחד צדיק 

 עשיו, מעל לנקבע מראש. –על עוד בן צדיק 
 

 יצחק את הוליד אברהם ,אברהם בן יצחק תולדת ואלה
 

מדוע טרחה התורה להזכיר לנו שאברהם  רש"י, הקשה
תב בתחילת הפסוק כבר נכש בפרטהוליד את יצחק, 

  שיצחק הוא בן אברהם??
 

פני יצחק שידמה צר את צורת  שבורא עולם רש"י, מתרץו
מפני הליצנים שאמרו מאבימלך  ,אברהם לצורת פני

, ומחמת הדמיון העידו כולם שאברהם התעברה שרה
 .הוליד את יצחק

 

גם לוט אחיינו של אברהם היה דומה מאוד  ולכאורה
 "אנשים אחיםפסוק "ב דרשמש"י ע"פ הבר כפי שמופיע לאברהם

בנו של הוא ראיה שיצחק אין כאן , ואם כן בפרשת לך לך
אברהם, שעדיין ייתכן לטעון שיצחק הוא בנו של אבימלך, 
ומה שהוא דומה לאברהם זה בגלל ששרה הייתה אחיינית 

 של אברהם??? 
 

 יצחק שפני ט' "הרבה סהמדרש כדברי צריך להוסיף  לכן
שלא היה  עד כדי כך אברהםשל  םלפני ומיםדל כך כ היו

, ולכך ביקש אברהם היכר של זיקנה כללב הפרשביניהם 
 יצחק.בין בנו שיפרידו ויבחינו בינו לבכדי 

 

דמו כבר הפנים של יצחק לכאורה  שהרי ,יש לדון עדייןו
על דברת שבתחילתה מ פרשתנואברהם עוד לפני פנים של ל

היה  לפני העקידה גם הרי, 40בן  בה היה יצחק התקופה
שהליצנים  בכדי, דומה לאביו אברהםצורך שיצחק יהיה 

שש אברהם  כי, כאן ניסיון לאברהם שלא היהלא יאמרו 
 .הוא ממזרש בגללאת יצחק  לשחוט

 

שמשעה ששרה נלקחה , תנחומא במדרש מצאתי ואכן
 דמותב יהיה שכל בן לבית פרעה או אבימלך קבע הקב"ה

 .אברהם של בנוהוא  שיצחק םכול שידעו כדי ,אביו
 

 ההוכחה מהמקשה  בדברי דוד על התורה הט"זראיתי ש וגם
הרי כתוב בגמרא  לאברהם, מהשל יצחק ד פניו קלסתרש

 זנותה בשעת בבעלה מהרהרת היא מזנהש אישה כלש
 פניו קלסתר ההוא בעת שנוצר הולד ולכן עליה ואימתו

  ???לבעלה דומה
 

 שבזמןכתוב  ז"פ מ"ב שבגמרא ח"הבמ תירוץ הביאו
ליצנים היו  ,יצחק את הגמל ביום אברהם שעשה הסעודה
 באמצע אזו, שאמרו שמאבימלך התעברה שרה בסעודה

, וזה לאברהם ונדמה יצחק שלפניו  קלסתר סעודה נהפךה
  שאברהם הוליד את יצחק.עדות גלויה  שימש

 

יצחק שאולי  ,נו קודםיזה גם מתרץ מה שהקש ותירוץ
, ומה אברהם כי שרה הייתה ממשפחתוהיה דומה ל

היא שבתחילת  והתשובה ההוכחה שאברהם היה אביו,
דומה לאברהם ורק בגלל הליצנים יצחק חייו לא היה 

 .השתפנו פניו לפני אברהם
 

נהפך להיות יצחק ו נעשה נסשעברה בפרשה  שכברכן  אם
להדגיש זאת , אז למה ממתין הכתוב לאברהםדומה 
  ???פרשתנובדווקא 

 

באה לספר את עניין כשהיא נראה שהתורה בפרשתנו  אלא
לחדד לנו " ואלה"יעקב ועשיו, היא מקדימה  -בני יצחק 

שמצד אחד גם לאברהם היו שני בנים אחד צדיק ואחד 
  .השפתי חכמיםוכהסבר  רשע

 

 היהאברהם אצל  יש הבדל משמעותי ביניהם, כי אבל
מה היה דו יצחק שהרי ,מי הצדיק ומי הרשע ברור

, הרד"קוכדברי  גם בפרצוף וגם במעשים לאברהם אביו
  .חד וחלק דרכו של אברהם ממשיך הוא שיצחקהיה ברור ו
 

כי אצלו , יש שוני משמעותי יצחק יו שלאצל תולדות םלוא
יש עבודה  עדייןכאן למרות שיש אחד צדיק ואחד רשע, 

 הענייןוכאן יצחק, של דרך הממשיך ולברר מי הבן המיוחד 
 ., וכפי שיבואר בקטע הסמוךל כך ברורלא כ

 
 זה לעיתים אבל חבריך לניסיון דומה קצת זה ואולישלכל אחד יש מסלול חיים משלו ותפקיד מיוחד עבורו, , ללמדנו

ולכל אחד בורא עולם נותן כוחות נפש להתמודד עם תפקידו וניסיונותיו, ולא , בתכלית שונהבעוד שבאמת הוא  דומה נראה
 כי אם בורא עולם העמידך במסגרת ובמשבצת זו אז אתה כן מסוגל. !ני לא מסוגל, זה שקריאמר אדם א

 

 אברהם הוליד את יצחק
 

 

לשמור על כבוד וחובה עלינו תמיד כמה צריך עד נא  ראו
לא נחטא ונבייש את חלילה ש, המשפחה ועל שם טוב

הנה בשביל כמה ליצנים , בשום פנים ואופןמשפחתנו 

פני את  שינה , הקב"ההתעברה שרה שאמרו מאבימלך
שאף ליצן לא יפקפק אברהם, בכדי  כפניועשה אותם  יצחק

 .בכבוד המשפחה
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אדרבא אלא , בושה וכלימה, של רגע והבל רוח, נו בחטאיםיכמה עלינו לשמור שלא נפרק את משפחת, אנו לעצמינו נלמד
 .לצינו יתגאו בנושיוצאי חונהיה קדושים בסתר ובגלוי כך , נקדש שם שמים באמת

 

 ה'לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו  לה'ויעתר יצחק 
 

 כוונת המדרש "בעושר"?? נתששפך תפילות בעושר, ולכאורה לא מוב –במדרש כתוב על המילה "ויעתר" 
 

לנוכח ש"הרשב"ם כמה הביא את דברי משך חה והנה
" הכוונה בשביל אשתו, וביאר דבריו שליצחק הייתה אשתו

ככתוב יהיה ילדים והמשך לאברהם אבינו  שממנו הבטחה
וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לזרעו "

ה שמרבקה יהיה לו ית", ולכן כל תפילת יצחק היאחריו
שהתפלל שכל בנים  ס"ג ה'במדרש רבה ילדים, וכן מפורש 

 .שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו
 

, דהיינו כוונת המדרש שהתפלל בעושר והיז ואולי
לו  הה חסרית" ולא היעשירותשליצחק כביכול הייתה "

תפילה על ילדים, כי הייתה לו הבטחה, ולכן כעשיר יחשב 
לעניין זה, אבל הקב"ה שמח בתפילתו שלמרות שלו יש 

עצמו, ובפרט הבטחה בכל זאת הוא דואג לאחר, ולא רק ל

בזה  ההיה כלולתלו ילדים  שהתחנן שההבטחה שיהיו
 תקיים ההבטחה.שמרבקה ת

 

רש"י שנעתר לו ה' ולא לה,  שזה כלול במה שכתב ויתכן
דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע,  כי אינה

ולכאורה צדיק בן רשע התעלה הרבה מעל אביו ויש 
להעריכו לכאורה עוד יותר מצדיק בן צדיק שלא התעלה 

 )הרבה( יותר מאביו?? 
 

דיק הייתה הבטחה שממנו דווקא בגלל שליצחק הצ ואולי
יצא המשך זרעו של אברהם וממנו יצא עם ישראל, אם כן 
כביכול לצדיק כזה יש בעלות על ילדיו, ולכן רק הוא יכל 

  .לקבוע שילדיו יהיו מצדקת בת רשע, ולא להיפך

 

 ה'לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו  לה'ויעתר יצחק 
 

 ילות בעושר, ולכאורה לא מובן כוונת המדרש "בעושר"??ששפך תפ –במדרש כתוב על המילה "ויעתר" 
 

לנוכח ש" הרשב"םהביא את דברי  כמהבמשך ח והנה
יו שליצחק הייתה " הכוונה בשביל אשתו, וביאר דבראשתו

ילדים והמשך לאברהם אבינו "ככתוב  הבטחה שממנו יהיו
וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לזרעו 

לו  תפילת יצחק היה שמרבקה יהיוכן כל אחריו", ול
שהתפלל שכל בנים  ,ה' "גילדים, וכן מפורש במדרש רבה ס

 לי יהיו מן הצדקת הזו. שאתה נותן
 

, דהיינו שליצחק שהתפלל בעושרכוונת המדרש  זו ואולי
לו תפילה על  הה חסרית" ולא היעשירותכביכול הייתה "

ניין זה, ילדים, כי הייתה לו הבטחה, ולכן כעשיר יחשב לע
יש הבטחה בכל  אבל הקב"ה שמח בתפילתו שלמרות שלו

ולא רק לעצמו, ובפרט שהתחנן  זאת הוא דואג לאחר
בזה שמרבקה  ההיה כלולתלו ילדים  ושההבטחה שיהי

 תתקיים ההבטחה.

 ויעתר לו ה'
 

שזה כלול במה שכתב רש"י שנעתר לו ה' ולא לה,  ויתכן
תפילת צדיק בן רשע, אין דומה תפילת צדיק בן צדיק לכי 

ויש  ,ולכאורה צדיק בן רשע התעלה הרבה מעל אביו
ק שלא התעלה להעריכו לכאורה עוד יותר מצדיק בן צדי

 )הרבה( יותר מאביו?? 
 

יש לו לכל צדיק בן צדיק יותר כוח לבקש דור שלישי  ואולי
דורות צדיקים, וכך  3של צדיקים, שכך יתמלא  הרצף של 

ושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך לא ימיתקיים הפסוק "
", והוא כעשיר בתפילתו שיש לו אמר ה' מעתה ועד עולם

על מה לסמוך בתפילה.

 המשך –בן צדיק ובן רשע 
 

על השאלה תשובה אחרת שכתבו מפרשים  ראיתי
 שלכן מודגש שוב שאברהם הוליד את יצחקהקודמת, 

של שוב היה גל , כי למרות שהדברים ידועים ומפורסמים
 .שיצחק נולד מאבימלךשטענו  ליצנות

 

בן אחד צדיק ובן אחד שהרי יצחק הוליד הייתה,  וטענתם
והרשע דיקה הצ הצדיק יצא מכוח שרהש ולכן טענו, רשע

  יצא מכוח אבימלך הרשע.
 

ראו שת ",אברהם הוליד את יצחקמעידה התורה " לכן
כי  ,בן אחד רשעיש לו זאת  ובכלכמה דומים הם וכאמור, 

של וב הבנים דומים לאחי האם, ולבן הרשע היה אח ר
 רבקה.

 

דווקא למה למה היה בן רשע לאברהם ויצחק???  ובעצם
 למה היה להםתחילת בניית עם ישראל בלאבות הקדושים 

להתחיל עם צער ועוגמת נפש על בן רשע, הרי אברהם אבינו 
שנים קודם זמנו שלא יצטער על נכד שמתקלקל!!!!  5מת 

ישמעאל  –בן רשע  לאברהם אבינו לו מה היהל אם כןו

עד שחזר  במשך שנים רבותשסבל עוגמת נפש ממנו 
  ???של אברהם בתשובה בסוף ימיו

 

טענה טובה ללמד זכות על עם ישראל, שימש , שזה וייתכן
ותאהב  ,אבינו מלכינו רחם נא עלינו !אבא רחום !אבא יקר

אברהם אותנו גם אם אנחנו רשעים, כמו שאבות האומה 
ויצחק היה להם בן רשע שהלך נגד דרכם ונגד השקפת 

זאת הם  ובכל, עולמם ועשה להם הרבה צער ועצב וכאב לב
  אהבו אותם.

 

למרות שניסה לקלקל את יצחק  50על ישמעאל בגיל  הנה
 כ"אבראשית  רש"יאת יצחק כפי שכתב  בעריות וגם לרצוח

שר אבנך " לאברהם כשאמר הקב"הבעקידה בכל זאת  ט'
שגם ישמעאל הוא בן אהוב!!! ענה לו אברהם  !!!"אהבת

  את יצחק!!! ולרצוחשניסה לקלקל וזאת למרות 
 

כו לפני מפורש שאהב את עשיו וביקש לברכתוב יצחק  וגם
ונשיו של שגרם לו, נפש העגמת מותו, וזאת למרות הצער ו

 עשיו שהקטירו לעבודה זרה בבית הקדוש של יצחק!!!

ן פה בוודאי לאבותינו הקדושים שילמדו עלינו זכות בכל מצב בו נהיה, שהקב"ה יאהב אותנו גם במצב זה פתחו ובעצם
 לסבול מבן רשע רק בשביל הלימוד זכות הזו על רשעי עם ישראל. לאבותוהיה שווה !! ירידה עצומה בעבירותשל 
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צא לתרבות רעה, חלילה להורים להיכנס מזה יש ללמוד מזה, שאם חלילה יש בן שנכשל מדרך החינוך והתקלקל וי וחוץ
 דשים היה בן אחד רשע ומקולקל., כי גם לאבותינו קדושי עולם קדשי הקמוחלט למשבר וייאוש

 

לא יראה בקלקול נכדו, בכדי חיי אברהם נחתכו  שהרינו לא להגיע חלילה למצב כזה, ישעלינו לעשות כל שביכולת נכון
תשקיע ביצחק ך בכל דרך להציל את הנופל ויש עוד דרכים!!! וגם תתעודד והמש !אבל אם בכל זאת זה קרה אל יאוש

 !!!בחיים חשובה ךתפקידבעבודה וב להמשיךלך יש עדיין  ,העולם עדיין לא קרס !!תשקיע ביעקב שלךו !!שלך
 

 צעיר יעבד ורב
 

שהיה ידוע יצחק למרות  יו שלתולדותבקודם  כאמור
יש  אחד רשע, עדיין בןאחד צדיק ובן שיש לכאורה בנבואה 

יצחק, של  דרכוהממשיך  מי - עבודה לברר מי הבן המיוחד
  .כל כך לא ברור הענייןוכאן 

 

ולכאורה צריך עיון למה  "צעיר דורב יעבו"נאמר  שהרי
כמו שאמרה רבקה  ,"גדול וקטן"לא נכתב דבר והיפוכו 

  ?"??וגדול יעבוד קטן" שייכתבאם כן ו ??בסוף הפרשה?
 

, הרבההמשמעות שלו יותר למושג  "רב"לה שהמי בפרט
  וכמו, בכמות קצתתמע לא בגיל אלא יש צעירוממילא 

שהסוף ואולי להיפך , בעלי התוספותלבדעת זקנים  שכתבו
 -כפשוטו המילה הראשונה, שצעיר זה דווקא  ילמד על

 . מבוגר בגיליהיה במשמעות של  רב, וממילא צעיר בגיל
 

, וברורה לחלוטיןיתה חדה הנבואה לא היזה אכן  ולפי
נבואה  ששם הייתה ישמעאל כלפי כמו שהייתה חדה

 ,ביצחק יקרא לך זרעוש, פרא אדםברורה שהוא יהיה 
ברור לא ש, מצבאת מקום לשנות היה כביכול  כאן ואילו
  ??הוא הממשיך, כי יתכן שהכוונה לקצת בגיל הצעירהאם 

 

 ,במה?? וגם קצת קצת?המי יהיה הרבה ומי  יודע ומי
 בכסף?? בעבירות???? במצוות???

 

ניתנו בערפול מסוים הבינו בגלל שהדברים  ודווקא 
ההורים יצחק ורבקה שאולי יש מקום לשנות ולתקן, ששני 

סוגל להתייאש מבן שהוא הבנים יהיו צדיקים, כי מי מ
 וכפי שנראה בהמשך.  בשר מבשרו???

 

הספיקות זה מה שנותן הזדמנויות חדשות להצלחות מעל המתוכנן, רק  דווקא מצבובהירות האי שלפעמים דווקא , ללמדנו
אל תתבלבל ואל תתחמק בגלל הספיקות והטשטוש, כי מכל מצב אפשר למצוא גם את החלק הטוב רק חזק ואמץ, ודע שעל 

 קווה אל ה'.התאמצות בורא עולם נותן שכר ולא רק לפי התוצאות, ולפי הצער כך גודל השכר, ושוב רק חזק ואמץ ליבך ו
 

 בבטנך גוים/גיים שני
 

 

 אלו ,גאים כמו ,כתיב גיים - בבטנך גוים שני -רש"י  כתב
 חזרת ולא צנון לא שולחנם מעל פסקו שלא ורבי אנטונינוס

 . (יא ז"ע) הגשמים בימות ולא החמה בימות לא
 

תמוה, שהרי המסר העיקרי היה שיש אחד  ולכאורה
הזכיר שיש את רבי ואת ניין לצדיק ואחד רשע, אז מה הע

ינוס שהיו חברים זה רבן של ישראל וזה קיסר רומי נואנט
 שאהב את רבי??? הרי זה סותר את עיקר הנבואה?? 

 

להם מותרות ופינוקים של  ומה העניין להזכיר שהי וגם
צנון וחזרת כל השנה כסמל של עשירות שאפילו ירקות 

תם שהם לא בעונה גם כן היה להם קבוע מחמת עשירו
 המופלגת???

 

היה " גאים –שני גיים במילה "לתרץ, שאכן כאן  ונראה
יחיה בשלום שו ,יהיה צדיקגם הוא  ש פתח לתקן את עשו

  .הצדיק יעקב עם
 

רבי " וכפי שהביא רש"י הייתהלכך  והדוגמה
 ,גזירות השמד של תקופה לאחר שהם חיו, "נינוסוואנט

נשיא  תוכםומשבהם נרצחו באכזריות עשרה הרוגי מלכות 
 הרשעה. יעל ידי ממלכת רומגדול ורבי עקיבא כהן ישראל ו

 

בזכות הידידות הגדולה והעשירות המופלגת של  אכןו
לחבר את שניהם הצליח רבי הקדוש לנצל פרק זמן זה 

יה ביד רבינו שבעשירותו ה] "ששה סדרי משנההמשניות "
, [חזיק תלמידי חכמים שהתעסקו בכתיבת המשנההקדוש לה

 נינוס התגייר בסופו של דבר.ויש דעות שאנט וגם
 

תחילת הנבואה, ורק אחרי זה יש את רק זה  מנםא
, ולכן הבין "רב יעבוד צעיר"הפרידה ואת ההשתלטות של 

ו, ולנסות ייצחק שעדיין יש מקום לתקן ולשפר את עש
 שיהיה כתחילת הנבואה ולא כסופה.

 

של את הדוגמא  בדווקאהביאה לכן הגמרא , שוייתכן
, כי צנון וחזרת כל ימות השנה –שהיו בשולחנם  מותרותה

ידוע מאמר הגמרא שרבי בסוף חייו הרים ידיו הקדושות 
למרות כל העשירות שהייתה לו, למעלה והעיד בעצמו ש

  היו זמינות על שולחנו.שכל הנאות העולם למרות ו
 

עולם הזה אפילו באצבע קטנה, המלא נהנה זאת הוא  בכל
בלתי ניתנת ", כי התגבר על יצרו ברמה קדושו "ולכן כינוי

 ., כי להתנזר כל הזמן ממה שזמין לך ממש זה קשהלהשגה
 

יהיה להם שפע , כאשר עם ישראל יהיו קדושים ואולי
ף רק להפיץ זמין, ובכל זאת לא ינצלו זאת להנאות הגו

של ו ואדום יזה ישפיע על עשש ייתכן תורה כמו שעשה רבי,
רת ישראל וידידי ישראל ולטובתם.שיהיו לעזדורנו 

 
 ,בכסףנכון משתמשים בתנאי שאבל זה  ,, עשירות זה דבר נפלאנכוןזה שלמות של יהודי!!  ,להסתפק במועטש, ללמדנו

ן ניסיוכידוע כי וגמילות חסדים,  ולצדקההפצת תורה לימוד תורה ולחינוך הילדים וללורק למצוות דהיינו להשתמש בכסף 
 מניסיון העוני.העושר קשה יותר 
 

ומזה גבוהה דרגה  יהוזרק לטובה, בכסף להשתמש לרעה ואתה מתאפק ומשתמש וזמינות יש לך אפשרות כאשר  כי
 מותרות אפילו הכשרותלפינוקים והנאות ולא גם רק לטובה ואך והשתמש זה לשדרגת הקדושה תתעלה למעלת ו

 ."קדש עצמך במותר לך"ואכן כתוב מפורש  והמותרות,
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לשאול תחתיות, ולפעמים באמת ובכנות גם בלי כוונה נכשלים וחייבים בבת צומה לחטוא וליפול היום שיש זמינות ע וגם
מולנו, ולא פלא שגדולי ישראל מכל החוגים דורשים אחת המון כוחות נפש ותעצומות נפש להתגבר על היצר שקפץ פתאום 

היה קשה מאוד כי פעם  ,מאשר פעםוכמה יון קשה פי כמה הניס ואכן היום ומחייבים להתרחק מכל המכשילים וכידוע,
ו ויוצאי חלציו יהיו ידידים שלנו יולהשיג טומאה, ולכן היום אם נתגבר ונשמור על קדושתנו יכולים אנו לגרום שעשלהגיע 

הטוב שהיה כדרך שבזמן השפע ונינוס התגייר, ובכל אופן זה יעזור לעולם התורה והיהדות וואולי גם יתגיירו כפי שאנט
 אמן ואמן.תורתם של כל התנאים, ונזכה לרוב טוב בימי רבי נכתבו המשניות 

 

 המשך – בקרבה הבנים ויתרצצו
  

 עוברת כשהיתה ,ריצה לשון דרשוהו רבותינו ,רש"י כתב
 עוברת לצאת ומפרכס רץ יעקב ועבר שם של תורה פתחי על
 .לצאת מפרכס עשו בודה זרהע פתחי על
 
רץ "אצל יעקב כתוב שרש"י, של ח לב לנוס שימוו

 !!! רץ, ולא כתוב מפרכס, ואילו אצל עשו כתוב "ומפרכס
 

, שתשוקת יעקב לתורה הייתה פי כמה מתאוות ללמדך
  .עשו לצאת לעבודה זרה

 

ת אפשרות לת הסכים פי שנראה בהמשךוכ יעקבלכן  ואולי
, למרות שהוא דרךה ממשיךלעשו להיות הבן הצעיר ו

כי ראה שתשוקתו לתורה  ניות שלו עצמומסכן את הרוח
 .ו לרעישל עשהטבעית מתשוקתו יותר עצומה מטבעו 

 המשך –בקרבה, דרך ב'  הבנים ויתרצצו
  

 ,ו' סימן "גס הגרסה שונה והפוכהרבה  במדרש אומנם
 יעקב מדרשות ובתי כנסיות בתי על עומדת תהישהי בשעה

 תעבוד בתי על עוברת יתהישה ובשעה לצאת מפרכס
  .לצאת ומפרכס רץ עשו כוכבים

 

הסביר נפלא את המדרש,  אוזניים לתורהבספר  ואכן
והתעכבה ליד בתי כנסת ובתי  עמדהשרבקה בכוונה 

 עוברתמדרש, אבל כשעברה ליד עבודה זרה היא הייתה 
 במהירות, ולכן עשו היה רץ להספיק בכל זאת לצאת.

 

רבי  כתוב שהיה ויכוח בין "אסנהדרין צבגמרא  והנה
לאדם, ובסופו היצר הרע נינוס ממתי ניתן לאנטוהקדוש 

נינוס שהיצר ניתן רק בעת הלידה ושל דבר הודה רבי לאנט
כי אם היצר היה שולט על העובר אז העובר ולא ברחם, 

כפי וגם יש קצת ראיה  ןריובאמצע הה היה מבעט ויוצא
  ".לפתח חטאת רובץהוראת הפסוק "

 

מרחם אמו ן שעשו רצה לצאת איך יתכקשה מאוד כן,  אם
עדיין אין נפסק שלפני הלידה כשעברה ליד עבודה זרה, הרי 

 יצר הרע לאדם??? 
 

ניתן רק בלידה אבל בכל זאת יש מקומות היצר הרע  ואולי
וזה עוד לפני הזמן הקבוע, את היצר הרע מסוגלים לעורר ש

מו שהרבה פעולות שהאמא עושה בהריונה תלוי בהורים, כ
וגם להשפיע על המשך  העוברבריאות השפיע על עלולים ל

 .חייוכל ימי 
 

לגשת לעשו עוד היה מתעורר ומקדים יתכן שהיצר  ולכן
כשרבקה הייתה עוברת על פתחי עבודה זרה, קודם הלידה 

בפתח בית אצל יעקב מתעורר היה ולהיפך היצר הטוב 
לפתח חטאת , כי זה גם כלול ב"ומקומות קדושים כנסת
ט יו ניסה לבע, ועובדה שאכן עשתחים אלו, גם פ"רובץ

שטען שאם יצר הרע  ולצאת בדיוק כפי טענת רבי הקדוש
 .שולט על העובר אזי העובר יבעט ויצא

 

זה אפשר לחדש, שגם רבקה  השתדלה בכל כוחה  ולפי
ו, שהרי עבודה זרה הייתה בכל העולם ובכל ילתקן את עש

שיבה אחת מקום ובשפע רח"ל, ואילו בית כנסת היה רק י
 או שניים, ישיבת שם ועבר!! 

 

בתי כנסיות ובתי " רבים כתוב במדרש בלשון מנםא
פעם אחת למדו בו אפילו שכל מקום ש ייתכןו, "מדרשות

תורה או התפללו בו זה כבר קידש את המקום והשפיע 
 קדושה ליעקב.

 

השתדלה כל הזמן לברוח ממקום טומאה למרות  ורבקה
ה, ואילו מקומות קדושים היה שהיא בכל רחוב ובכל פינ

עליה לחפש בנרות, ובכל זאת היא מצאה והתעכבה שם, 
ו, ולהגדיל את יצרם יבכדי לצמצם את יצרו של עש

  לקדושה.
 

צאת נסות ולברגע שראתה שבכל זאת עשו הצליח ל אבל
קלטה  היאלמרות שעברה במהירות בפתחי עבודה זרה, 

היא הרע  המשיכה הטבעית שלו ליצרהבינה שעוצמת ו
שמטבעו  מעל ומעבר, לכן אהבה את יעקבעוצמתית ביותר 

 .נמשך לטוב ולקדושה
 

" בפיו כי ציד שיצחק אבינו דווקא אהב את עשו " ויתכן
דהיינו שכנגד טבעו הרע של עשו שנמשך ליצר הרע 

למדני ועצמתי, כנגד זה היה לו כוח של תחכום  ,בעוצמה
ו להפוך קערה יעש שבכוח עוצמת הפלפול התורני יכול היה

 .על פיה ולהתגבר על טבעו הרע
 

תבן, וו שאל איך מעשרים המלח ימזה שעשדווקא  ולכן
וח דווקא מזה שמח יצחק כי ראה שעשו משתמש בכ

 שמח ויצחק, ולא להתיר איסורים להחמיר ולמדנות
איש "ואולי להתעלות, בדרך הנכונה יתקדם ו יועששיתכן 

  .טבוע חזק בטבעוש יצוד גם את היצר הרע" הציד
 

היצר , אפילו עוד קודם שניתן הרע לברוח ממקום של טומאה, כי זה משפיע לעורר את היצרעלינו  כמה , עדללמדנו
וסיפרו לי אנשים שאפילו בבתים ריקים אם פעם נעשו בבית לא נהפוך את הבית שלנו למקום טמא, שאדם!!!! וכל שכן ב

 ה עבירות חמורות אפשר להרגיש זאת.ז
 

להיפך במקום בדירה שבה חי אדם קדוש יש אנשים שאפילו בלי לדעת זאת מרגישים קדושה במקום בלי להבין  וכן 
  טומאה!!!סוג של בשום  נטמא בתי הכנסיות ובתי המדרשותנעיז ולא וחלילה וחס חס ושלום על אחת כמה וכמה שולמה, 

 אפילו לא במחשבה של טומאה!!ו

 

נפש  לע, כי זה משפיע קדושיםיות במקום קדוש, ולהתעכב במקום קדוש, וגם ליצור מקומות שני, נחפש כל דרך לה ומצד
זה יוסיף כל רגע להשפיע עלינו קדושה כל  כך ,עוברים, וגם נהפוך את גופינו למקום קדושל אפי'נפש הילדים האדם ו

 . מץ אמן ואמןנו להיות קדושים וטהורים רק חזק ואיוישפיע באופן טבעי גם על יוצאי חלצ ,רגע
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 המשך – יעקב שמו ויקרא ,עשו בעקב אחזת וידו ,אחיו יצא כן ואחרי
 

נפלא שמה כאן הסבר הסביר  יוסף חיים זוננפלד זצ"ל רבי
היה " זה לא רק רב יעבד צעיר"ששמעה משם, שרבקה 

, כי כאשר שמעו רפואה לרבקהידיעת העתידות, אלא גם 
חד מהם כבר לא העוברים שהצעיר מנצח, הם נרגעו ואף א

  נדחף לצאת ראשון.
 

השאלה אם כן מדוע יעקב אחז בעקב עשיו,  נשאלת
בו שלא עשיו יצא הראשון אלא הוא יעקב יהיה כלע בניסיון

הראשון??? הרי כך יעקב מסכן את עצמו שלא הוא יהיה 
 ?? הממשיך דרכו של אברהם ויצחק – הצעיר שמנצח

 

כון ולצאת לתרץ, שאכן יעקב העדיף לקחת סי ונראה
נמשך שטבעו רע שראשון במקום עשיו, כי ראה את עשיו 

אפילו במרוצה  כי כל פעם שעברה אמם ,לעבודה זרה
 .ניסה לצאת בכל זאת עשו כברליד עבודה זרה  ובחטף

נמשך לטוב ולקדושה מטבעו שני ראה יעקב שהוא  ומצד
לבית מדרש של שם ועבר, לכן הוא הסכים להסתכן ו

ת לאחיו עשיו הזדמנות להיות האחרון ולצאת ראשון ולת
יהיה  עשוייתכן שרק למרות שהצעיר שבנבואה שזה 

ממשיך יו , ואולי הוא יהיה צדיק פחות מעשהממשיך
 .דרךה
 

ו הקדים יכי עשלא הצליח לעזור לעשיו,  יעקב אבינו אבל
יעקב לא התייאש למרות זאת אבל לצאת והצליח לצאת, 

 ן וגם קצת אחרי!!!ניסה בכל הכוח עד הרגע האחרוו
 

ההתפעלות מהמסירות נפש של יעקב לחזק  ומגודל
ולהציל את עשיו בלי ייאוש גם אחרי הרגע האחרון, נקרא 

שהוא מוסר נפש להציל נפשות  גדלותו!!! יהושמו יעקב, שז
 בכל כוחו גם אחרי שהכל נראה כאבוד.

 

גם כאשר נראה שזה ובלי ייאוש כלל!! ולחזק אחרים, גם  קר מהות חיינו תהיה להתחזק ולמסור את הנפששעי, ללמדנו
עשיו שומע שקוראים לאחיו יעקב  ,ושתבינו למשוך בעקב כיעקב, לנסות עוד קצת!!!ברכה לבטלה וכבר אין סיכוי, עדיין 

 אין בנמצאשתומכת האוהבת והמשפחה היה להעריך את הו יועל עשומבין את המשמעות העצומה ואת גודל ההקרבה, 
בכל זאת כי עשיו רשע הוא, אבל  !!זה לא קרה ,, אך לשוואעל נטייתו הטבעית לרועהתחזק להתגבר ווהיה עליו ל ,כמותה

 לא התבזבז וכפי שנראה בהמשך.של יעקב ויצחק כל המאמץ 
 

 המשך – בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב
       

רש"י שרימה את אביו ושאל אותו שאלות של  כתב
 !!!תבןלכה, איך מעשרים מלח או חומרות מוזרות בה

 

לא הבין שאלו וכי , וכי יצחק תמים היה השאלה ונשאלת
 שאלות הבל ושקריות המוכיחות שעשיו צבוע הוא???

 

, ימים 8שרק יעקב נימול בגיל  באבות דרבי נתןכתוב  וגם
וכפי שכתוב ו לא נימול י, ואילו עשויש דעות שנולד מהול

שיצחק לא  שם המדרשב התוספות מבעלי זקנים בדעת
ימים כי חשש שעשיו יצא אדמוני כי  8מל את עשיו בגיל 

 .הדם ויש סכנה למולו בו נבלע לא עדיין
 

הבין יצחק שזה טבעו  ונשאר אדמוני שעברו שנים ואחרי
 לאש שבגלל והיות והתעכב חשב יצחק יו ולא מחלה,של עש
 וכמ ג"י בן שיהיה עדלו  אמתין כמוניימים  נהולשמנימול 

הוא  13 בן היהו יעשכש אבל ,אותו אמולאז ו אחי ישמעאל
ו ישבעצם עא"כ , ואת עצמו למול רצה ולא התנגד כבר

עיכב מאביו את המצווה למול אותו, ואיך חשבו אביו 
 לצדיק???

 

יצחק נהיה עיוור בגלל הרי שעצום יש כאן, פלא  ועוד
 המקטרותרשעיות ו עם נשים של עש "נפלא"ההשידוך 

 כביכול בית של יצחק - ון בביתלזרה רחמנא ליצ עבודהל
 ,עדיין מאמין בבן יקיר עשיואיך הוא שים, וקדקודש הב

 ??לו ברכה מיוחדת?ומבקש לתת 
 

אבינו אומר לעשיו, אני יצחק הדבר עד להפליא,  ומוזר
פנק אותי תאומר לעשיו הוא  ולכן !!חושש מיום מותי

 .כאשר אהבתיבמטעמים באוכל טעים ומשובח 
 

 ,עולה תמימההיצחק לכי דבר זה מופקע מהבנתנו, ו וגם
יש בכלל מאכלים ומטעמים  !!!פחד יצחק ,דשיםקודש הק

ו, שאמר לו תעשה יהוא אוהב עד כדי כך שזה ידוע לעשש
מה אבא שלו  לדעתו ילי כאשר אהבתי, מאיפה לו לעש

ועוד  אוהב, וכי יצחק דיבר על תענוגי עולם הזה עם בניו??? 
 תו של יצחק לפני מותו??זה בקש

  
, ענק תוכנית ו טמונהזהכל הפרשה כאמור קודם ב אלא

שברור ששום הורה לא רוצה  ???תוכניתומה הייתה ה
שיהיה לו בן רשע, והיות והנבואה ניתנה בערפול מסוים 

וכדברי בעלי התוספות  "שני גיים"בפסוק  וכאמור לעיל
הקדושים , הבינו ההורים "ורב יעבוד צעיר"על הפסוק 

שאולי יש מקום לשנות ולתקן, ואולי ייתכן שעל ידי מאמץ 
והשקעה נכונה שני הבנים יהיו צדיקים, כי מי מסוגל 

 .להתייאש מבן שהוא בשר מבשרו
 

שהבחין כשגדלו הנערים  לאחרבפרט אבינו יצחק  לכןו
איש ל ועזב את לימוד התורה ונהפך ו נוטה לעבירותישעש
הבין גם עיכב את מצוות המילה, ובפרט שבלי עול,  - שדה

הרשע, אבל מכך שיש  המיועד להיות ו הואישאכן עשיצחק 
ובפרט שלכל אדם , כמבואר קודם בנבואה ערפול מסוים
 תוכניתשל בחירה להיות צדיק,  לכן בא ביש אפשרות 

, צדיקים שנייהיו לו ו שכך יזכה ו,לתקן גם את עש מדהימה
 ושלא יהיה לו בן אחד רשע.

 

אדם שאם ( סוף מכות רמב"ם פי' המשניותע"פ ה)יש כלל  והנה
יש  ,וה אחת באופן מושלםורשע גמור דבק במצאפילו 

, ראה להחזירו בתשובה שלימההזו בכוח המצווה היחידה 
  .שלח שזה כלול במצוה גוררת מצוהפרשת כלי יקר סוף 

 

 רבה ויחידה, ו באהבהקרב את עשאיצחק אמר אני  ולכן
יחזיר לי גם ו יעשכך , פנים כן לב האדםלפנים הוכמים 

ובכוח  ,הוא יקיים מצוות כיבוד אבממילא אהבה, ואז 
 בתשובה. יחזור מצווה זו

 

 אותו ותלרמאדרבא כאשר יצחק ראה שהרשע מנסה  לכןו
שמח מאוד בליבו, הנה הבן הרשע מחזיר לי שהוא צדיק, 

הוא לא רוצה כי הוא אוהב אותי, ולו ממני  אכפתו, אהבה
מנסה לשכנע אותי שהוא צדיק, אדרבא הוא  ,לצער אותי

ו לקדם את עש ושהתוכנית של ,התקדמות ויצחק ראה בזה
.ומצליחהפועלת נראית כ אכן וה אחתומצב

 

]ראה ברכות י' ע"א, ובהגהות  לא להתייאש מהבן שלך, אפילו אם כתוב לו על המצח שהוא רשע מבטן ומלידה, ללמדנו
ו וכקוף להבדיל, בכל זאת לא להתייאש!!! תרבה בו אהבה ותנסה ישהוא נראה מפחיד ושעיר כעש, אפילו הב"ח על אתר[
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וכגודל המאמץ כך גודל שכרך בשמים, כי בורא זו,  הותנסה להאיר את נשמתו מכוח נקוד בכל הכוח למצוא בו נקודת אור
 קשות, ובעזרת השם תראה נחמהרבה תחינה ותפילה ובת התוצאה אלא בעיקר את ההשקעה, ותעולם לא רואה רק א

 בליבך ותראה אור בחייך אמן ואמן!!
 

 !ה אחת מושלמתויש לכם הרבה יותר ממצוכי  !!חזקו ואמצוראו מה כוחה של מצווה אחת מושלמת, רק מורי ורבותי  וגם
 

 המשך - לי בכרתך את כיום מכרה יעקב ויאמר
 

 למה רצה יעקב לקנות את הבכורה מעשיו?? לבאר צריך
וכי לשם מה התורה  "עשו בז לבכורה – שומו שמיםגם "ו

הרי מה יש לנו להתפעל מזה, עשיו בז לבכורה, מדגישה ש
שביום זה עשה את העבירות החמורות הוא רשע מרושע 
 ?מתגמד מול חטאיו? לבכורה ביותר, והבוז שלו

 

היה אכפת לו מאחיו שאפילו יעקב הצדיק ייתכן  אלא
במידת החסד מאוד התחזק  בפטירת אברהםעשיו, ולכן 

שבאותו יום  למרותו של סבו אברהם אבינו עמוד החסד,
עשיו הגיע לאכול אחרי שעשה את העבירות החמורות 

ביקש ביותר עדיין יעקב מנסה להפוך קערה על פיה, לכן 

די שהוא יעקב יהיה כב ,את הבכורהשימכור לו מעשיו 
ר של וככה עשיו יהיה הצעי ,הצעיריהיה הגדול ועשיו 

ואילו יעקב יהיה הרב הממשיך של יצחק, והנבואה 
 ויתאמץ בכל כוחו להיות גם צדיק כנגד הגזירה.

 

מד י, זה ל"ויבז עשיו את הבכורה"כאשר כתוב  ולכן
ולא אמר  ,עשיו לא התחזק כי ,שהתוכנית של יעקב כשלה

הנה יש לי הזדמנות , של הנבואה לצעירהנה אני נהפכתי 
של הממשיך חמורים להיות מעכשיו פז למרות כל חטאי ה

ויבז אלא דף חדש,  יצחק ואברהם, אבל ברשעותו לא פתח
 !!!!!ויבז

מצד אחד את גודל הצדקות של אבינו יעקב שהסכים לסכן את כל עולמו הרוחני הנצחי בשביל לתקן את אחיו, , ללמדנו
ל אחרים ה' ירחם, שחלילה לא יהיה לנו שום וממנו נלמד למסור נפש לחזק אחרים, ולפחות נלמד ממנו כמה חמור לקלק

 חלק ואחוזים בהידרדרות הרוחנית של הזולת או של ילדינו.
 

שהילדים של היום לא טיפשים, הם יודעים בדיוק מה מצבו הרוחני של ההורים, והם לומדים מזה לטובה או לרעה  ודעו
בנו חלילה, לכן עלינו להתחזק מאוד, ו בעיקר תהא רק אויותר רעה ממה שאנחנו מצפים מדור ההמשך שלנו, והאשמה 

, גם אנחנו נחפש כל מיני כפי שנראה בהמשך וכמו שיעקב איש תם יושב אוהלים מצא מקום להתחזק עוד יותר בעת פטירת סבו
 נקודות זמן של התחזקות וכך נזכה לדורות ישרים מבורכים אמן ואמן.

 

 אדום שמו קרא כן על הזה האדם האדם מן נא הלעיטני - ויזד יעקב נזיד
 

, עייףשהרי באותו יום חזר עשו  יש כאן, עצוםפלא 
 עבר עבירות חמשש ב"ע ז"ט בתרא בבא מפרשתוהגמרא 

 והרג, המאורסה נערה על בא, יום באותועשו  - רשע אותו
 את ושט, בעיקר וכפר, המתים תיבתחי וכפר, הנפש את

 . הבכורה
 

ת שזלל, יותר מה מיוחד בעדשים האדומו כיו וקשה
זלילת העדשים  -מהעבירות החמורות, שדווקא על זה 

 "??? אדום" -קיבל את תוארו 
 

 אדומות עדשים - "האדם האדם מן" כתב רש"י והנה
 את להברות עדשים יעקב ובישל ,אברהם מת היום ואותו
 החוזר גלגלזה כ אבלותו עגול, כי זה ??עדשים ולמה ,האבל
 .בעולם

 

שתמה מדוע יעקב אבינו בעצמו  יושר מליץבספר  וראיתי
בישל את העדשים ולא נתן לאמו שתבשל עבורו, ובפרט 
שיעקב היה איש תם יושב אהלים ומה לו ולבישול??? 

שיעקב רצה להמחיש ולהשריש לעצמו בהמחשה  ותירץ
יזכיר לו את את ה" -גמורה את המושג גלגל חוזר בעולם 

 ".יום המיתה
 

שמע שמת אברהם נבהל  כתוב שכשעשיו רבה ובמדרש
ואמר לא מתן שכר ולא תחיית המתים, ויצא לתרבות רעה, 

שהיות וגזירת הגלות נגזרה על אחד  הבית הלוי ומבאר
מזרעו של יצחק שיחול רק לאחר פטירת אברהם, לכן עשיו 
נבהל והחליט שהוא לא יהיה ממשיך הדרך של אברהם 

עולם ויצא לתרבות רעה, כי העדיף את החיים הטובים ב
חיי הרגע, מאשר סבל וגלות ובהמשך חיי נצח טובים  -הזה 

 ומושלמים.
 

זה חשבתי להוסיף, שעשיו ראה את יעקב מבשל  ולפי
עדשים אדומות, וזה היה פלא עצום עבורו ממתי יעקב 
מתחיל להתעסק בבישול במקום ללמוד תורה??? ויעקב 
ניסה להסביר לו את המושג עדשים עגולות שגלגל חוזר 

ולם, ושווה לסבול עכשיו ולזכות בחיי נצח, כי החיים בע
 הם כגלגל, וחבל להפסיד חיי נצח בשביל חיי רגע.

 

עשיו, ממש לא רצה לראות את העדשים ולא לגעת,  אבל
כי  רק הלעיטני ישר לפה, בכדי לא לראות ולא להתעורר,

  עשיו לא רצה שום מחשבת תשובה.
 

ום הרהור תשובה, התיעוב הגדול מעשיו, שלא רצה ש וזה
ושום פתח לתשובה, וגם כשראה מולו פתח לתשובה הוא 
מיד סגר אותו, ולא רצה אפילו לנסות להציץ בפתח ולנצלו 
ואולי דרכו לחזור בתשובה!! זה שיא התועבה, לכן נקרא 

 ", שזה מסמל את השנאה לתשובה. אדוםשמו "
 

ואדרבא עלינו לשמוח ולהודות לבורא עולם על כל פתח של  ,שהגרוע מכל הוא לנעול דלת בפני התשובה ח"ו, ללמדנו
תשובה שזימן לנו, כמו כן עלינו להתאמץ לשמוע או לקרוא דברים שמחזקים אותנו מידי יום כי ככה אנחנו מיצרים לנו 

תרף "החזק במוסר אל  "גד' יפתחי תשובה, כי מי יודע איזה דבר מוסר סוף סוף ישנה את חיינו לטוב, ככתוב במשלי 
 נצרה, כי היא חייך".

 

 תגובת עשו הרשע לפטירת אברהם אבינו – ויזד יעקב נזיד
 

מה טיבו של  עשו ליעקבאמר  "אי "גרבה ס במדרש כתוב
באותו הזקן עשו וכי אמר  !!אמר לו מת אותו זקן ,נזיד זה

אם כן לא מתן עשו אמר  ,אמר לו הין ??פגעה מדת הדין

 דשוהק ורוח ואין דיין!! , אין דיןשכר ולא תחיית המתים
בכו " ,זה אברהם "אל תבכו למת ואל תנודו לו"צווחת 

 .זה עשו "תבכה להולך
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תמוה מאוד מה התפלא עשו על פטירת אברהם  לכאורהו
אבינו, הרי סוף כל אדם למות, ואיך הסיק מזה מסקנה 

 מעוותת שאין דין ואין דיין??? 
 

טר חמש לבאר על פי מה שכתב רש"י שאברהם נפ ונראה
שנים קודם זמנו בכדי שימות בשיבה טובה ולא יצטער 

 5בקלקולו של נכדו עשו הרשע, ועצם זה שאברהם נפטר 
כולו שנים קודם זמנו זה מידת הדין ליעקב אבינו ולעולם 

  שנות תורה וקדושה. 5שהפסידו 
 

לאברהם אבינו זו מתנה שנפטר  -רוח הקודש צווחת  אבל
שנים של תורה  5חלילה, אבל לפני זמנו כך שלא יצטער 

גם על זה,  ששהעולם הפסיד זה יהיה לחובתו של עשו שייענ
 ועל זה יש לו הרבה לבכות.

 

עשו עצמו, במקום לקלוט שאברהם אבינו נפטר לפני  אבל
של עשו,  –זמנו בכדי שלא יצטער ממעשיו הרעים שלו 

וממילא היה עליו להזדעזע מעצמו ולחזור בתשובה, 
וטען שאם יש דין ויש  ,הופך קערה על פיה אהו זה במקום

שנים לפני  5דיין, אז במקום שאברהם אבינו הצדיק ימות 
זמנו בגלל נכד רשע, מן ההגינות שהרשע ימות בעונשו 
והצדיק יישאר לחיות, ובכך עשו הרשע עיוות את 
ההתעוררות המוסרית שהיה עליו לקחת, וקיבל מזה 

 מסקנה הפוכה והרסנית ומחרידה.
 

זה מסיים המדרש, שאברהם אבינו לא סבל מזה  ועל
שנפטר לפני זמנו, וכלפיו אין כאן מידת הדין שפגעה בו, כי 

ורק על עשו יש  נפטר בשיבה טובה וישר הגיע לגן עדן,
לבכות והרבה לבכות, כי הוא חי וצובר הרבה עבירות כל 

רגע בחייו, וחיים כאלו לחיות זה ממש מידת הדין!!!

 המשך - אהבתי כאשר מיםמטע לי עשה
 

 !!!פחד יצחק ,דשיםקודש הק, עולה תמימההיצחק ל אכן
למאכלים לא היה  ההתעסקות בהנאות גשמיות כאהבה

לא ממש אמור להיות נושא לשיחה בינו לאחרים, כי זה 
  .תחום רוחני אלא להיפך

 

תפלל שיכנסו דברי תורה ללבבך המאמר שעד שת וידוע
בשם  'דתוס' כתובות ק לגופך תתפלל שלא יכנסו מעדנים

 .מדרש
 

בדרך אולי ואפשר שבכל זאת יצחק חרג, והוא כן  וייתכן
רצה לרדת לרמתו  כי ,ו על אוכל ומעדניםידיבר עם בנו עש
ו ומשם למצוא שיחה ונושא משותף וכך יהנמוכה של עש

, כי לא היה סיכוי בעולם שיתחבר לעשו אליולהתחבר 
  .העולם הזה עמוק בענייני  כשהוא בעולמות עליונים ובנו

 

 ליהםעשדיבר עם עשו מטעמים המאכלים וה דרך וכך
כאילו ברמה שלו, גרם לעשו לדעת את אשר אהב יצחק 

 ו.יעם בנו עש ולהרגיש חיבור טוב
 

ראיה לי לרעיון זה, שהרי יצחק לא גירש את עשו  וקצת
ונשיו הרשעיות למרות החוצפה העצומה שלהם לעבוד 

ית הפרטי שלו שהיה קדוש וטהור וענן קשור עבודה זרה בב
לכאורה ו, ("זס "ד)רש"י כמעליו כפי שהיה בבית אמו שרה 

  חייבים להתרחק מעבודה זרה?? הרי
 

הסכים  ,בנו עשו התוכנית לתקן ולחזק את בשביל  אלא
שגם  ,ל סבל בל יתואר של טומאה חמורהוסביצחק ל

כל שכן  כן ואם ,הזיקה לגופו הקדוש עד שנהיה עיוור
בנו עם  על מאכלים שיצחק יסכים לדבר בענייני גשמיות

 עשו  בכדי להתחבר אליו ולתקנו באהבה.
 

, והנה סטייפלרשרב גדול בא לבקר את ה מספריםו
להפתעתו הוא רואה את הסטייפלר יושב על הרצפה 
ומשחק על הרצפה עם בנו, ואותו ראש ישיבה נרתע 

ביר לו הסטייפלר הס ואז ,אחורנית והגיע מאוחר יותר
אלא חינוך יהודי טהור  ,שלא ביזיון כבוד התורה הוא ראה

.שמוטל על כל אב זה בדיוק מה שראה

שגם אם אתה אבא בן עלייה ובעולמות עליונים, זכור נא את אשתך ובניך ובנותיך, ודע כי חלקם רחוקים מטבעם  ,ללמדנו
והם  יתם רק ברוחניות אתה תתנתק מהם, ותימאס עליהםמרוחניות ומטבעם הם טיפוסים גשמיים, ואם אתה תדבר א

, תשחק איתם ותבלה איתם תדבר איתם בעולמם ולא "רד אל העם"יתרחקו וישנאו אותך עד כדי תיעוב, ולכן אין לך ברירה 
 ת.רק בעולמך, פתאום תגלה עולם חדש יש חיבור ביניכם ויש עם מי לעבוד, ואין נתק ואין שנאה רק אהבה והערכה הדדי

 

 המשך - אמות בטרם נפשי תברכך בעבור ואכלה אהבתי כאשר מטעמים לי עשה
 

 שכברלא מתקדמת, יצחק רואה שכל התוכנית שלו  הנה
מכך הוא נועל על  וגרוע ,עדיין לא התחזקושנה  63 ו בןיעש

וחוצפניות רשעיות נשים הביא כי  ,עצמו דלתות תשובה
לא  שעיות אלוור ,בבית יצחק הקדוש עובדות עבודה זרהה

  .יתנו לו להתחזק
 

לשיא ו יאת עשגמר אומר להביא יתכן שיצחק  לכן
ופסגת שיא ועל ידי  ,מצוות כיבוד אבולפסגת השיאים 

 יפתחו שערי התשובה בפני עשו.המצווה סוף סוף 
 

 ,מכל הלב ו בני תשקיע בי לפי מושגיךיעש, ציווה עליו ולכן
ובשפע ומתובל ך זה אוכל בשרי טעים שללפי המושגים ו

  לעילא ולעילא.
 

בתמורה לאהבה שתרעיף עלי תקבל ברכה מיוחדת  ואני
אהבה הואז בשיא ברכה של פעם בחיים, כל הלב, מ

 ו בתשובה.ההדדית בשיא הכיבוד אב יחזור עש העצומה

 

ו רשע הוא ויעקב ישיצחק ידע שעשברורים,  והדברים
מים שהרי גם בסגנון דיבור היה ביניהם הבדל ש, צדיק

מזהיר יצחק ו ,אין שם שמים שגור בפיוו יוארץ, אצל עש
גם היה נבילות וטריפות וגזל, וו שלא יאכיל אותו ביאת עש

ברמה זאת  ובכל", יקום אבי ויאכל" - מדבר בגסות לאביו
להכין אוכל החוצה עצם הדבר שיצא  וישל עששל הרשעות 

לאבא שלו ועדיין אכפת לו מאבא שלו אפילו שזה תמורת 
, ויותר מכך כיבוד אב עדיין נחשבזה ברכה של פעם בחיים, 

.בכיבוד אב הגמרא מציינת שזה נחשב שיא

שתמיד חייבים התחדשות בדרכי השם, ובדרכי העלייה, ובדרכי החינוך, וגם נלמד מכך שכל מצווה נמדדת לפי , ללמדך
ל רבי יצחק מברדיצ'וב לא!! כמו הסיפור עימידת האדם, מה שאצלך זה מצווה בזלזול אצל השני זה מצווה לעילא ולע

שלימד זכות על העגלון שתוך כדי תיקון גלגל העגלה הוא התפלל שחרית, והרי אצל כל אדם זה תפילה מאוסה!!!  אבל 
ידיו לשמים ואמר: ריבונו של עולם, מי כעמך  שפראצל העגלון זה תפילה חשובה ביותר!! ולכן רבי יצחק מברדיצו'ב 

 אפילו בעת החלפת גלגל לא שוכחים אותך!!!ישראל?? הרי 
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 יהיה ברוך גם ואברכהו ,מאד עד גדלה חרדה יצחק ויחרד
 

השאלה לכאורה בהתחלה יצחק אבינו נבהל  נשאלת
גם מאוד וטוען שרימו אותו, ופתאום הוא מגיב בחיובי, "

", מה בדיוק היה החרדה ומה בדיוק השתנה ברוך יהיה
  לטובה???

 

יצחק נבהל שכל התוכנית לתקן את  שבהתחלה ונראה
ו נפלה וקרסה בגלל הרמאות של יעקב שגנב את יעש

הברכות, אבל מיד חשב שבעצם יש כאן דווקא טובה גדולה 
  ועצומה.

 

ניתן ליעקב,  אם אכן אין עוד ברכות בגשמיות, שהכל כי
ו ואם חפץ הוא בברכות, הוא יהיה ברירה לעשאם כן לא ת

חזק בכדי להתברך בברכות יאלץ לקבל על עצמו להת
 רוחניות.

 

, הרי עד כאן הכל היה לפי התוכנית, שהוא גילה ואדרבא
ו החזיר לו אהבה יו, וכן עשיאת אהבתו הגדולה לעש

אב שהגיע לשיאו בפעולות  גדולה, וזכות המצווה של כיבוד
לפעול בזמן זה, ואם לא עכשיו אימתי, וכאן  אלו היה אמור

 ודרישתטיפות והגיע זמן האמת כביכול נפלו המסכות והע
  ".גם ברוך יהיההאמת באופן ברור ושקוף, ולכן אמר "

 

זה היה אמור לעודד את  ,שעשו צעק ובכה יותר וכמה
לי ווא ,שהנה הרשע מתעניין בברכתו ומאמין בה ,יצחק

יגיע לנקודת השבירה ויתחזק ויקבל על עצמו לחזור עכשיו 
כביכול הציק לו  ולכן, רוחניותבתשובה ולקבל ברכות 

 גביר הןשום ברכה גשמית, " הוהתגרה בו שכבר לא נשאר
 ותירש ודגן ,לעבדים לו נתתי אחיו כל ואת ,לך שמתיו

 ".בני אעשה מה אפוא ולכה ,סמכתיו
 

המשך  יאהשגם פעולה זו של יעקב  ו גילהיעשמכך,  ויותר
 זה ויעקבני יעקב שמו קרא הכילמהות שמו ופעלו "

", וכאמור ברכתי לקח עתה והנה לקח תיבכר את פעמים,

לעיל שכבר בעת הלידה יעקב אחז בעקבו, וגם קנה ממנו 
ו את האפשרות להיות יאת הבכורה כי רצה לתת לעש

הצעיר שעל פי הנבואה הוא הממשיך דרך של אברהם 
ויצחק, ובעצם גם כאן הבין עשו שיעקב לקח לו את 

יר וכביכול קה לאאותו דוחק הברכות הגשמיות בעצם הוא 
, ובדיוק כפי שהבין יצחק לוחץ עליו לחזור בתשובה

 ".גם ברוך יהיהכשאמר "
 

ובמקום להתחזק להתחזק, ו לא הסכים יזאת עש ובכל
לברכה גשמית אחרת, ולא דווקא הוא בוכה ומתחנן 

 וברכה רוחנית ולהיותברכת אברהם את  מסכים לקבל
 ממשיך הדרך של האבות הקדושים. ה
 

מתמלא רגש ממיר רגשותיו וחזק הוא להת ובמקום
שנאה שמילא את כולו, והוא מתמלא שנאה על יעקב 

הוא ומבקש להמיתו, כי במקום להתמלאות ברוחניות 
, כי יותר קל לשנוא העדיף להתמלאות ברוע ושנאה

 .ולהאשים את האחר מאשר לתקן את עצמנו
 

ניסה באופן ברור, שיעקב  גילהו יעשש מהשומע  ויצחק
בכל אופן ו ,וכפי שכתבנו קודםלטובה  אותולתקן  םיפעמי

אני לא מעוניין, ולכן יצחק לא כועס על יעקב על אמר ו יעש
גם  הריעשרות שנים, כי משך שעבד עליה  ניתווכתקלקול 

שיעקב כל חייו התכוון לתקנו והתאמץ  הביןו מעצמו יעש
, אם כן מה ובז לכך ו לא מעוניין בכךילתקנו, רק שהוא עש

 ועי' לקמן בהרחבה. יצחק שילין על יעקב הצדיק!!!!ל לו
  

של גניבת הברכות  זההמהלך הויצא נלמד שכל  ובפרשת
 ו הבכור,יתחפושתו והצגתו כאילו הוא עשועל ידי יעקב 
היה ביאתו ביאת זנות שלא ת שידוך עם לאהעזר ליעקב ב

, שהרי הוא עצמו כביכול פעל חלילה מקח טעותשל 
 .בהטעיה

 

אבל היצר הרע מסית אותנו להתמקד בדברים שוליים  ,והתעוררות עצומה, שלפעמים יש לנו הרהורי תשובה ללמדנו
כל הילדים אמורים בעת פטירת האבא שמטבע הדברים  ובשנאה, כך שתשכח מההתעוררות ולא תחזור בתשובה, לדוגמא 

היצר מפריע על ידי מלחמות ירושה מרוב הכאב והמחשבות על החיים שלאחר המוות, ובכל זאת  להתעורר בתשובה
העיקר להרוס את התעוררות ורגשי התשובה ולהמירם ברגשי שנאה ונקמנות וכעס, וכן על זה הדרך  ,אמתיות או דמיוניות

היצר הורס כל פתח לתשובה, ועלינו להיות ערניים ולהתחזק ולהתעורר ולא להתפתות ולהפסיד הכל חלילה.

 יעקב את ואהרגה ,אבי בלא ימי יקרבו בלבו עשו ויאמר
 

ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל " הבא כתוב ובפסוק
 דווקאלמה קשה  קצת", וותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן

ו הגדול ויעקב הקטן, עשש מתבטאתהפרשה רבקה בסוף 
   ?בזה? מה התגליתומה החידוש וכי 

 

יודע למה זה כתוב,  איני כתב על זהרש"י ש וכפי קשה עוד
רבקה אם " - את יעקב שלחיצחק כשוא שכתוב בפסוק וה

  ??בזה התגליתהחידוש ומה וכי  שואל רש"יו, "יעקב ועשיו
 

מה יעקב לעשיו הפוך מאת למה יצחק הקדים קשה  וגם
 ???, שהיא הקדימה עשו ליעקבאמרה אשתושרבקה 

 

ו ישאת הברכות ע גנבברגע שיעקב ש לבאר, ונראה
או שהתברר למפרע  ,ההרסנ ניתו של יצחקוכותתעצבן ה

לרבקה נודע  ואז ,הבכלל לא עבד תוכנית זוו ישעל עש
  .שעשיו מתנחם להרוג את יעקב

 

שכבר שתה כוס ניחומים על אבל  ,רש"ימסביר ש וכפי
, ואז הוא יהרוג את יעקב ימותכבר ציפה שאביו שאביו, 

ממילא כבן יחיד הוא יזכה בכל הברכות בלי שום מאמץ אולי חשב שו

מכיבוד  ממשההיפך  זה ימות שלו שמחכה שאבא בןו, דומצ
 .ו הרשעי, גם לאדם רשע כעשאב

 

אותו נכד שישב על ברכי סבו המיליונר, ואמר לסבא,  כמו
 למה?  ,סבא תעצום עיניים, שאל אותו סבא

 

צום עלו הנכד, כי אבא שלי אמר, שכאשר סבא י ענה
על הסלון מצביע בסיבוב עם ידו הנכד ו !!!כל זה - עיניים

קפץ כמו טיל  הסבא יהיה שלנו... !!!וכל הנראה לעין, כל זה
 והעיף את הנכד והבן החצוף ונישלו בצדק מהירושה.

 

ו הוא שעש, מוחלט אצלה סופיתכבר היה רבקה  אצל ולכן
רשע, ואילו יעקב הוא הקטן הצעיר  -מהנבואה  הגדול

ל " זה הגדושרב יעבוד צעיר, דהיינו שהתבאר לה "הצדיקו
  .יהיה תחת הצדיק הצעיר בגיל , שהואבגיל

 

של תהליך גם יצחק מסכים עם רבקה ומחשיב את  ובסופו
אלא לפי החשיבות  ,יעקב לפני עשיו לא בגלל גדול או קטן

את הברכות המיוחדות של  ליצחקולכן נתן , האמתית
את דרכו ודרכי האבות  אברהם המיועדות לבן הממשיך

.להקמת עם ישראל



 תולדות -וטהר לבנו 

 

9 

 בני קללתך עלי אמו לו ותאמר
 

ברגע שיעקב לא נתפס על ידי יצחק כשקרן וקיבל  לכאורה
ברכות ולא קללות אם כן אין כאן מקום למשפט שאמרה 

 ."עלי קללתך בניאימו "
 

 םה", שעליכן קשה מדוע בכל זאת התקלל יעקב ב" ואם
 רש"יוכפי שכתב  ,תיבות של הצרות שהיו לו בחייוהראשי 

 ???וסףיבן ולשו ע  -" כלנהעלי היו בפסוק "
 

 

יש לו צד כי בכל זאת בכל זאת יש מקום לקללה,  אלא
עלי "לכן יש , תוכנית להחזיר בתשובה את עשיוכישלון הב

שהאמא לקחה את הקללה על עצמה  למרותו, "בני ךקללת
 ובמפורשבירך את יעקב  אדרבאו ,ולמרות שיצחק לא קילל

למרות שכאמור ו, "גם ברוך יהיה"אמר בסוף הסכים ו
ולחזור בתשובה דווקא ו להתחזק יהיה גם צד שנתן לעש

  .שחלו על יעקב עליבכל זאת יש קללה של מפעולה זו, 

ומצד שני עד כמה עלינו כמה חשוב להחזיר בתשובה גם רשע גמור, שעלינו להתבונן בכל מעשינו שמצד אחד  ללמדנו
ה, וגם מפעולה שיש בה גם צדדים של קירוב, בכל זאת אם יש להיזהר מלהכשיל אחרים ולרחק אנשים מלחזור בתשוב

 בהם גם צד של ריחוק זה מביא קללה, ולכן שמור מרחק והיזהר מאוד.
 

 

 רב דגן ותירושויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ו
 

ששואלים למה לא הזכיר יצחק בברכה שיתן לנו  ראיתי
  .וגם לא מוזכר שיתן לנו יצהר ה' גשם

 

בספר אמונה ובטחון שברכה זו הייתה בחג הרמב"ן  ועונה
כבשים כנגד פסח  2הפסח וכפי שכתב רש"י שיעקב הביא 

כדברי וחגיגה, והיות ובפסח נידונים על הטל ועל התבואה 

ויתכן ] בברכה ו אלולכן הוזכר ,'הרמב"ן ב'אמונה ובטחון
, ותירוש שזה יין גם הוזכר שהיא הסיבה לתפילת טל בפסח[

פרי  ואהות לליל הסדר, ואילו מטר ויצהר שכוס 4ביל בש
ואולי לכן כתוב במדרש רבה  האילן אלו נידונים בסוכות.

"ויתן ויחזור ויתן" כי צריכים התחדשות הברכה בסוכות 
 שירד גשם ושיתברכו פירות האילנות.

 ויקח את מחלת בת ישמעאלוירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו 
 

נתן עשו  :רבי יהושע בן לויאמר  "גי "זרבה סבמדרש  כתוב
שמחל לו הקב"ה  "מחלת"ולכן נקרא שמה  ,דעתו להתגייר
 .שנתבסמה דעתו עליו ,בשמת ת, וכן נקראעל כל עונותיו

והיות  ,ראשונות יפה היהנשים את ה גירשלו יא ,אמר ר"א
  .כאב על כאבזה כמו על נשיו ורק הוסיף אותה 

 

מרשעת על  -הוסיף רשעה על רשעתו וב כת ברש"י והנה
 ומשמע, שלא גירש את הראשונות ,מרשעיות שהיו לו כבר

מדבריו שמחלת הייתה רשעית, אולם מסוף דבריו משמע 
שאם היה מגרש את האחרות ונשאר רק עם  ,קצת שינוי

  מחלת זה היה שידוך טוב וכדברי ר"א במדרש.
 

שהרי כתב בדברי ר"א בעצמו יש סתירה לכאורה,  מנםא
הייתה שמחלת לבד זה היה שידוך יפה, ובסוף כתב שהיא 

 -הייתה רשעית  עצמהבכאב על כאב שמשמע שגם היא 
 כאב, ואם כן מה היפה שאמר בתחילה??

 

שמשמע  ,על הפסוק הזה מדרש אגדת בראשיתעוד  ומצאתי
שכשבא עשו להשתדך עם  ,ההיפך המוחלט מהנכתב קודם

רק שידוך אלא היה בזה  מחלת בת ישמעאל זה לא היה
דרך ארץ  האין ז ,הרבה יותר מזה, כי עשו אמר לישמעאל

 ה ישמעאלאלא את ,את אבא יצחק הרוגאאני הבן ש
 ,את יעקב הרוגאמפני שהוא אחיך ואני  תהרוג אותו

 אמר עשו כך ,אח"כ אני ואתה נירש את כל העולם כולוו
  .בפיו

 

ת יצחק יהרוג א חשב עשו שלאחר שישמעאלבלבו  אבל
בטענה אני בא לישמעאל והורגו  ,יעקבהרוג את אואני  אבי

 ,ואני יורש את כל העולם כולו לעצמי אבי,למה הרגת את 
שנאמר כי  ,הוא מחשב בלבו והקדוש ברוך הוא מפרסמו

אמר  ('ט י")ירמי' מאני חשפתי את עשו גליתי את מסתריו 
 .חייך יודע אני מה שחשבת בלבך ,הקב"ה

 

השידוך הזה נולד בחטא גמור, עם מחשבות  זה כל ולפי
מחלת עם לרצח מתועב ואכזרי, אז גם אם היה מתחתן רק 

ומגרש את האחרות היה זה שידוך רע שנולד בחטא, אבל 
מלשון הפסוקים משמע כדברי המדרשים הראשונים, 
שעשו רצה לרצות ולשמח את אביו כי ראה שרעות בנות 

ובה הייתה לו בנישואיו כנען בעיני אביו, ומשמע שכוונה ט
 עם מחלת ולא להיפך??

 

מבן שמכבד אביו שאין  -איך עשו  ,פלא עצום וגם 
כדוגמתו אפילו בין התנאים, ירד לדיוטא התחתונה לארגן 

חדות שכיר חרב שירצח את אביו??? זה ממש בלתי נתפס ה
 והקיצוניות של נפילה זו!!!!

 

ונה הזו עם תוכניות בחת 2לתרץ שיתכן ולעשו היו  ונראה
 ,מחלת, תוכנית אחת טובה להתחזק ולפתוח דף חדש

והראיה לכך שגם מינה את אשתו השלישית מחלת שתהא 
ב.  ושהיא תהיה עיקר הבית. )מלבי"ם(,אחראית על נשיו 

רצה להתקרב לישמעאל בכדי שיצחק אביו ויעקב ירצחו 
על ידם וכך יזכה בכל הירושה הגשמית והרוחנית בלי 

א רצה בכל כוחו להשיג את דרגת יעקב אבינו מאמץ, כי הו
  בכל מחיר.

 

שהחלטה זו נבעה כי עשו נבהל כביכול מרגע האמת,  ויתכן
שראה שיעקב יוצא מהארץ ומתנתק מחייו ונפרד 
מהמשפחה להמשך דרכו לבנות את עם ישראל, ועשו קלט 
את המצב ונבהל מעצמו שסופית כולם התייאשו ממנו 

  ת.והוא נקבע לרשע לדורו
 

ואביו  כאמור קודםשכל ההשקעה שהשקיעו בו יעקב  ויתכן
חדרו לליבו והחליט סוף סוף  ,יצחק במשך השנים לתקנו

וכדברי רבי יהושע בן לוי, ויתכן שמחלת  לחזור בתשובה,
חי רק אתה הוא היה הייתה אשה כשרה שאם עשו היה 

 חוזר בתשובה.
 

ל רק הוא סיכם על התוכנית הרצחנית עם ישמעא ואולי
שעשו אמר כבר  אולאחר שראה שהוא לא מתחזק, 

אני מתחזק!! כי אני רוצה  : דע לך,מהתחלה לישמעאל
לזכות בנחלת האבות הקדושים, ודע לך שכל כך בוער בי 
להיות ממשיך של האבות הקדושים כך שאני בשום פנים 
לא מוותר ואני חייב להצליח להשיג את חלקי בירושת 

ות ובגשמיות, עד כדי כך שאם האבות הקדושים ברוחני
כך בלית ברירה  ,דאג שיצחק ויעקב ימותואאני נכשל אני 

שאר זרעו של יצחק )ואברהם( וממילא חייב ארק אני 
 להיות שממני יצא עם ישראל.

 

ברשעותו חשב שבשביל שיזכה להיות ממשיך של  והוא
האבות הקדושים ולהקים את עם ישראל, מותר לו במקרה 
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כי  ,רך הטובה לרצוח למען המטרה הקדושהבד ןשל כישלו
 בער בו להגיע ולהשיג את המטרה שראה בה פסגת חייו.

 

היות והוא אחז בצד השני של החבל, דהיינו שהשאיר  אבל
לו פתח לקלקול ואפילו לרצח מחפיר, לכן לא הצליח 
להתגבר ולחזור בתשובה, ולא עוד אלא שגם מחלת 

 בבית עשו. התקלקלה והוסיפה רשעות על הרשעות
 

, שכל כולו איש ציד וציד בפיוזה כלול במהות שלו  ובעצם
תוכניות ותחבולות, ולכן הוא בנה לעצמו מערכת כפולה 
של מצבים לטוב ולרע בו זמנית העיקר להשיג את המטרה, 

 ובזה הוא נכשל בילדותו ובזה הוא נכשל בגיל מבוגר.
 

 13ל " כתב שבגיויגדלו הנעריםברש"י על הפסוק " שהרי
 רבי יעקב קמנצקי זצ"ל והקשהעשו פרש לעבודה זרה, 

בספרו אמת ליעקב, שהלוא רש"י כתב שהקב"ה הקדים 
שנים את פטירת אברהם אבינו בכדי שלא יראה את  5ב

נכדו עשו יוצא לתרבות רעה, וחמש עבירות עשה עשו הרשע 
ביום  15באותו היום, ולפי החשבון יוצא שעשו היה בן 

  בינו??פטירת אברהם א
 

שבמשך שנתיים עשו למד  רבי יעקב קמינצקי ותירץ
אבל כבר אז היה לו נטיות לב להתקלקל,  ,תורה בישיבה

ואחרי שנתיים של נטיות לב רעות הוא בבת אחת וביום 
 עבירות חמורה ביום אחד. 5אחד יצא לתרבות רעה ועשה 

 

עשו היה מוחק את רצונו לחטוא כפי שבכוח לימוד  ואם
להתנתק מטבעו הרע שהיה טבוע  13ליח עד גיל התורה הצ

בו עוד בעודו עובר להמשך לעבודה זרה, אז במקום עשו 
הרשע היה יוצא לנו רבינו עשו, אבל הוא השתמש בשני 

מצד אחד החמיר חומרות חדשות  ,הדרכים גם יחד
בהלכה, ומצד שני חשב ודמיין על עבירות, ואז בבת אחת 

  זה התפוצץ.
 

חשב שאפשר לפתוח דף חדש ולחזור כאן, הוא  וגם
בתשובה ממש, אבל הוא לא רצה להתנתק לנצח 

לכן ליתר  ,מהטומאה כי פחד שאולי הוא לא יחזיק מעמד
בטחון הוא השאיר את נשיו הרשעיות, אבל להשקיט את 
מצפונו הוא רימה את עצמו שמספיק שהשליט את מחלת 

יו הטובה על נשיו, וככה הוא עוד צדיק שמחזיר את נש
  .בתשובה

 

ככה לא חוזרים בתשובה באמת, כי בחזרה בתשובה  אבל
חייבים למחוק ולהתנתק לחלוטין ובאמת מכל הרע, ולא 
להשאיר פתח לעבירה אפילו בעתיד הרחוק, אלא מחיקה 

מוחלטת ואמתית וסופית.
 

תורים, ולא להשאיר זכר , שבכדי לחזור בתשובה ברת קיימא, חייבים באמת לחתוך מעצמנו את הרוע בלי ויללמדנו
 וק באמת יכשל, כי באמת לא התנתקת.ואפשרות לחזור לעבירות במקרה שהחיזוק יכשל, כי אז החיז

 

 ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף 
 

 עדשים - "האדם האדם מן" על הפסוק רש"י כתב
 עדשים יעקב ובישל ,אברהם מת היום ואותו ,אדומות
זה  אבלותו עגול, כי זה ??עדשים למהו ,האבל את להברות

  .בעולם החוזר גלגלכ
 

יש מחלוקת מתי מל אברהם אבינו את עצמו ואת  והנה
שזה  כתב בבעל זקנים מבעלי התוספותוכל אנשי ביתו, 

כי עושים היקש ממה שכתוב במילת  ,היה ביום כיפור
" וגם במצוות יום כיפור בתורה כתוב בעצםאברהם "

 ".בעצם"
 

שהוא נימול בדיוק ביום אברהם כתב רש"י  ובמילת
אם נחבר את הדברים יחד שנה, ולפי זה  99שנולד בו לפני 

  אברהם אבינו נולד ביום כיפור.יוצא לנו ש
 

מביאה מחלוקת מתי  יא' –בראש השנה י' הגמרא  שהרי
נולדו ונפטרו האבות הקדושים, והגמרא טוענת שבחודש 

 את זהים, ולומדים שהם נולדו באותו חודש הם גם נפטר
בן מאה ועשרים שנה אנוכי ו "בממשה רבינו שכתוב 

" והמילה המיותרת "היום" מלמדת אותנו שהקב"ה היום
צדיקים מיום ליום ומחודש יושב וממלא שנותיהם של 

ך ילחודש, וכך זה אצל כל הצדיקים ככתוב "את מספר ימ
  אמלא".

 

זון הרה"ג אלדר נתנזה הקשה לי החברותא שלי  ולפי
שאם אברהם אבינו נולד ביום כיפור לפי החשבון  שליט"א

שכתבנו קודם, אם כן הוא אמור גם להיפטר באותו יום 
בחודש דהיינו שנפטר ביום כיפור, ואם אכן כן הם פני 
הדברים קשה מאוד איך יעקב אבינו בישל נזיד עדשים 
בעצם יום כיפור, הרי האבות הקדושים קיימו את כל 

וד קודם שניתנה ואפילו עירובי תבשילים התורה כולה ע
 ??יומא כח'

 

שהיות ולא היה חובה תשובות בדבר, א.  2לתרץ  ונראה
לקיים את התורה לכן כאשר היה צורך חשוב יותר מלנהוג 
על פי התורה אזי הם נהגו לפי הצורך ולא לפי התורה, וכך 

אחיות דבר שאסור  2מתרצים איך יעקב אבינו התחתן עם 

חמור של עריות על פי התורה, אלא היות וראה באיסור 
שבטים על כן  12האחיות בכדי להקים  2צורך להתחתן עם 

הוא פעל לפי הצורך ולא לפי התורה שעדיין לא התחייב 
 בה.

 

ביראת שמים, כאן, היות ויעקב אבינו רצה להתחזק  וגם
ולכן בישל בעצמו ולא על ידי אמו נזיד עדשים בכדי 

אבילות זה כמו גלגל שמתגלגל להמחיש לעצמו שה
ממשפחה למשפחה, והחיים הם חיי זמן, קצובים ולא 
נצחיים!! זה היה חשוב יותר ליעקב מאשר לנהוג איסור 

  .מלאכה ביום כיפור עוד קודם שניתנה תורה
 

אם נפרש שרצה לעורר את עשו בתשובה בראותו  בפרט
את יעקב המתמיד פתאום מבשל במטבח!!! ועוד מאכל 

עדשים אדומות, ואולי עשו יתעניין ויחקור בעניין  – מוזר
הבישול והאוכל ויתעורר שהחיים זמניים הם, וחייבים 

 .לחטוף תורה ומצוות כל רגע בחיים
 

נוספת נראה לי בדרך חידוש, שאכן צדיקים  תשובה
הקב"ה ממלא ימיהם ושנותם מיום ליום ומחודש לחודש, 

קודם זמנו שנים  5אבל היות ואברהם אבינו נפטר 
כי בורא  175הוא נפטר בגיל  180שבמקום שייפטר בגיל 

דו עשו עולם לא רצה לצערו שיראה חלילה בקלקולו של נכ
 .13שיצא לתרבות רעה בגיל 

 

כן ממילא כבר לא התקיים מילוי שנותיו של אברהם  אם
אבינו, והוא ממילא נפטר קודם זמנו ביום שנכדו חטא, אם 

ים לא מלאות בדיוק, אלא פחות או שנ 5כן יתכן שנחסר לו 
יותר בכמה ימים כי בכל מקרה אברהם נפטר בחודש תשרי 

 כמשמעות הגמרא.
  

קשה לי מאוד איך יתכן שחלק מהצדיקים נפטרים  ובעצם
באותו יום שנולדו בדיוק, הרי יוצא שהוא חי יותר שנים 
ממה שנקבע לו כי הפטירה בתאריך של יום הלידה זה כבר 

נה חדשה, למשל משה רבינו שנולד בז' אדר התחלה של ש
שנה, הרי אם נפטר בז' אדר הרי שיום פטירתו זה  120וחי 

שנה  13כמו בבר מצווה שזה  ??121כבר התחלה של השנה ה
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שנה ויום  13אחרי יום הלידה, וממילא יוצא שהנער בן 
 אחד.

 

בו  רגע המדויקב נפטריםהם בדרך אפשר, יתכן ו אוליו
 למרותכמו אצל משה, מלידתם שנה  120מלאו בדיוק 

בגמרא מופיע רק שנים חודשים וימים ולא מוזכר שעות ש
, בכל זאת הרי עצם הלשון קשה שהרי היה צריך ורגעים

להיכתב קודם שה' ממלא חודשים ואחר כך לכתוב שה' 
ממלא גם את הימים?? אלא לשון זה נלקחה ממגילת 

חודש, ויתכן אסתר ששם נכתב קודם מיום ליום ומחודש ל
 .שלכן לא נזכר כאן בגמרא גם שעות ורגעים

 

אין קושיה איך משה רבינו נולד נכונים דברינו, אם כן  ואם
בדיוק, כי הוא נפטר  120בז' אדר ונפטר גם בז' אדר בגיל 

 השעות והרגעים. שנה מלאות כולל 120כשהתמלאו 
 

יותר מזה אפשר לומר שיתכן שאם אברהם אבינו  ואולי
 שעה לאחר תחילתיום כיפור, דהיינו  מוצאי תחילתבנולד 

 –, אם כן כל יום כיפור מלבד ההתחלה שלו תשרי יא'
השעה הראשונה שלו, זה בעצם היום בו נשלמו ימיו לפי 
שעות ורגעים, ולכן גם אם אברהם אבינו נולד ביא' תשרי 
עדיין אפשר לומר כשמל את עצמו באמצע יום כיפור שזה 

שעות  24 דהיינו ה שנה 99ד אברהם לפני היה היום בו נול
, מעת לעת – הדהלי שנותיו עד 99 שבהם מסתיימים

שנה  120שעד רגע שמלאו לו  והראיה היא ממשה רבינו
ברמב"ן , ואכן מצאתי מעת לעת נחשב יום לידתו מדויקים

וכן בכל מניני התורה בשנות האדם כך שכתב "שמות ל' יב' 

בפ' יוצא דופן )נדה ד' מה.( כדתנן ו ,"עתמעת ל נמניםהם 
בן ט' שנים ויום אחד בן י"ג שנה ויום אחד בת י"ב שנה 

שם  ריטב"א, ועי' ום אחד דאותו יום אחד כדי להשליםוי
גם האם לגבי בר מצווה זה  מחלוקת הראשוניםשהביא 

 מעת לעת לפי שעה מדויקת מהלידה או רק מתחילת היום.
 

ואכן למרות רי, זה אברהם אבינו נפטר ביא' תש ולפי
 175שנים עדיין הוא נפטר בדיוק בגיל  5שנחסרו מחייו 

שנה, וכפשטות הגמרא שעל כל האבות התקיים הפסוק 
ולכן היה מותר ליעקב אבינו לבשל שהתמלאו ימיהם, 

  באותו היום נזיד עדשים ללוא כל חשש. 
 

שמשה רבינו נפטר בזמן  בתשובת רש"י צג'מצאנו  והנה
לפי מה שכתבתי, צריך לומר שמשה רבינו מנחה של שבת, ו

נולד כמעט לפני מוצאי ז' אדר, ולכן בז' אדר קודם זמן 
שנה מלאים מעת לעת לחיי  120המנחה עדיין לא עברו 

 משה רבינו, וכאמור.
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