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''ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל 
  הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה''

מדוע מנתה התורה את כל התוארים הללו: ''רבקה, בת בתואל 
 ההארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי'', הלא בפרשת חיי שר
  הסמוכה תואר כבר יחוסה של רבקה, וכאן לכאורה מיותר הוא?

  

שובה לכך נבין בהקדימנו קושייא נוספת, והיא: מדוע לא את הת
  נשא יצחק אשה עד גיל ארבעים? 

ם קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול והבאור הוא, כי ארבעים יו
ומכרזת ואומרת: בת פלוני לפלוני, ומכיון שלא נולדה רבקה עד 
הגיע יצחק לגיל ל''ז, לא יכול היה להינשא והתעכב בעבורה עד 

  גיל ארבעים.
''ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את וזו היא כוונת הכתוב: 

התשובה    מ'?, ואם תאמר: מדוע התעכב יצחק עד גיל רבקה''
עליו שישא דווקא את רבקה, ואיזו  היא, משום שמשמים נגזר

אחות ''ובנוסף, צריכה היא להיות  ,''בת בתואל הארמי''רבקה? 
. ומכיון שכך, התעכב יצחק עד שתבוא רבקה זו ''לבן הארמי

  לעולם!
  קרן לדוד

  

למה זה אנכי ותלך ר אם כן ותאמויתרוצצו הבנים בקרבה ''
  ''לדרוש את ה'

ויש להבין למה רבקה חרדה כל כך עד שאמרה ''למה זה אנכי'', 
שיש הרבה ידעה  והלא שנים רבות ציפתה להריון זה, וכי לא

נשים שהריונן קשה והעובר משתולל בבטן? ומה בכך שבעברה 
, העובר היה רוצה לצאת, על בתי כנסיות ולהבדיל על בתי ע''ז

אדרבה היא הנותנת שלא פתחים אלו המנוגדים גורמים לכך, 
  אלא השתוללותו הטבעית?

  

ברם, כאן לימדה אותנו רבקה דרך חשובה בעבודת ה', כי אמרה 
רבקה הן אמת שרבות בנות סובלות בהריונן, וזה לכאורה דבר 

ריונן, אם שיש גם נשים שאינן סובלות בתקופת הטבעי, אמנם כיון 
כן מה שאני סובלת, זה לא במקרה, אלא זה מכוון מיד ההשגחה 
מי תסבול ומי לא תסבול, ויש לכל אחת הסובלת לפשפש 
במעשיה מדוע חלקה בין הסובלות, ולמה זה אנכי בין הסובלות, 

 –ת מעשי אמה פשעי ומה חטאתי, צריכה אני לדעת כדי לתקן 
  עשות תשובה., שיורוה היכן ל'ותלך לדרוש את ה'''

ומכאן יש ללמוד בכל ענין הפוגע ברבים שעדיין יש לכל אחד 
ושו בעת רעה ובימי רעבון לפשפש במעשיו עד שיתקיים בו ''לא יב

  .ישבעו''
  שפתי שני

  

  ''שני גויים בבטנך'' 
הנה רבקה היתה מודאגת פן תסתכן מהתרוצצות העובר, אז 
במה הרגיעו אותה, בכך שמתרוצצים במעיה ב' עוברים? הלא 

  עליה להיות מודאגת בכפליים?
  

אלא, הגמרא אומרת ששמואל לא הפליג בספינה עד שלא נסע 
  עימו גוי.

שטן שולט מדוע, משום שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, אבל אין ה
בב' אומות. עלול להיות קטרוג על יהודים או על גויים, אבל לא על 

  שניהם כאחד.

, ואם כך את בטוחה. משום ''שני גויים בבטנך''וזהו שהרגיעוה 
  שהשטן אינו מקטרג על ב' אומות...

מדוע אחז יעקב בעקב עשו יובן  –הבן איש חי כתב  –ולדבריו 
סכנה, לא רצה להיוולד לבדו פן בלידתו, מכיון שהלידה היא עת 

  תפגעהו הרעה, לכן המשיך להיות בחברת אחיו, וכך היה מוגן...
  בית אהרן

  

  ''ויקראו שמו עשו'' 
רבינו האריז''ל דרש את כל הפסוק כנגד היצר הטוב והיצר הרע. 
בתחילה נולד עשיו, הרומז ליצר הרע שניתן לאדם מתחילת 

, לשון רבים, כי כולם רואים ''ויקראו'', ''ויקראו שמו עשו''ברייתו. 
''ואחרי דחף בידי היצר הרע למעשי קונדסות. את מעללי הילד הנ

באדם רק בתקופה מאוחרת יותר,  , היצר הטוב ניתןכן יצא אחיו''
, ''ויקרא'', ''ויקרא שמו יעקב''ומופיע רק בעת היכנסו למצוות. 

בלשון יחיד. הקב''ה לבדו הוא היודע שמעתה ואילך עתיד הנער 
להשתנות. כי בתחילה עדיין פועל בו היצר הטוב בהחבא, והיצר 

  הרע ממשיך להראות כלפי חוץ.
 – ''ויהי עשו איש יודע ציד'' היצרים.שני  – ''ויגדלו הנערים''

מעייניו כל  – ''איש שדה''את האדם בשפתי חלקות, מפתה 
הם  – ''ויעקב איש תם יושב אהלים''וקנייניו בעולם הזה וקנייניו, 

אהלי התורה, כי רק היא מסוגלת להתיש את כח היצר הרע, 
  לו תורה תבלין''.בראתי  –כמאמרם ז''ל ''בראתי יצר הרע 

וסף להתמדה בלימוד התורה, יש גם ללמוד מוסר ולתחבל אבל בנ
, מלשון ''אשר ''ויזד יעקב נזיד''תחבולות נגד היצר הרע. וזהו 

זדו עליהם'', לחשוב מחשבות כיצד להינצל מן היצר הרע ונכליו. 
ובשתי אלו, בתחבולות כנגד היצר ובהתעלות בתורה, הוא גובר 

  עליו ומכניעו!
  האריז''ל

  

''ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז 
  עשו את הבכורה''

לכאורה אינו מובן על מה ולמה נתן יעקב לעשו לחם, מה שלא 
בעצמו כלל, דהלא ביקש רק ''הלעיטני נא מן האדם  ביקש עשו

  האדם הזה''?
  

אלא יבואר על פי מה שנפסק בשולחן ערוך: המוכר דבר מחמת 
  אונס ופירש בעצמו האונס מקודם, המכר בטל.

שעה שעשו ביקש מיעקב את הנזיד רש שבאותה ואיתא במד
ס, והוא חולי רעבון ויש בחולי הזה בולמו אחוזעדשים, עשו היה 

  סכנת מוות.
ולך ''הנה אני הוגם  ף אנכי''''כי עייוזאת רמז עשו בדבריו: 

ר הזאת שימכור וחשב יעקב איזה פעולה תהיה מהמכ ,למות''
עצמו אמר שהוא עשו עשו את הבכורה בעבור הנזיד עדשים, הלא 

טל את המכירה אח''כ לביוכל א''כ מסוכן למות מחמת רעב, ו
  מחמת שפירש לו האונס. 

שלא יהיה  י שבעו,לכן התחכם יעקב, ונתן תחילה לעשו לחם לפ
דשים האונס, ואח''כ נתן לו את הערעב, וממילא נתבטל 

  שבעבורם מכר לו את הבכורה.
''נזיד ', ואח''כ לחם'מקודם '' נתן לעשו'' ''ויעקבוזה דייק הכתוב 

  עדשים''.



על הנאמר ''לחמך  [עובדיה א', ז']וכוונה זו יש לפרש בדברי הנביא 
מה  –''לחמך'' יך אין תבונה בו'', רצונו לומר ישימו מזור תחת

 ע''יורק ן יעקב לחם וחשבת שזה לטובתך, אכן לא כן הוא, שנת
מכה טריה  ךשנעשתה לבזה  – תחתיך'' מכה]-[ ''ישימו מזורזה 

לא הבין זאת, עשו  – ה בו''''אין תבונמכירה, שלא תוכל לבטל ה
  ואכל לחם לשובע ונתקיימה המכירה.

  הרב בונים זאב לעוו זצ''ל
  

  ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'...ויתן לך האלוקים'' ''ראה
יח השדה אשר ריח בני כר יצחק אבינו ציין בהתפעלות: ''ראה

טל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ברכו ה' ויתן לך האלקים מ
  תירוש'', מה הקשר בין ההקדמה לברכה?

  

''ל, כך רמז יצחק לבנו אלא, הסביר רבינו עובדיה ספורנו זצ
אהובו: ראה, בני, הבורא יתברך הכין עבורנו פירות וירקות 
למאכל, כדי לקיים את גופינו. אבל בחסדו הגדול נתן בהם גם ריח 

  טוב, כדי להשיב בו את נפשנו!
לפיכך, כשאני מברך אותך בברכות גשמיות לרוב שפע וטובה, אל 

  הנשמה...תשכח את בחינת הריח, לטפח גם את 
  הספורנו

  

  ''וישטום עשו את יעקב על הברכה...יקרבו ימי אבל אבי''
את ציפייתו של עשו לימי אבל אביו על מנת להרוג את אחיו, נוכל 
לבאר כך: הנה עשו נתברך מפי יצחק: ''והיה כאשר תריד ופרקת 

כלומר, כאשר יתבטל יעקב מן התורה  –עלו מעל צוארך'' 
  והמצוות, יוכל הוא, עשו, לגבור עליו ולהכניעו.

לים, שקוע באהלה והנה, ידע עשו שיעקב הוא איש תם יושב אה
של תורה ואינו פוסק מלימודה ולו לרגע. ומה גם שלאחר ברכתו 

וד של יצחק לעשו, בודאי נזהר יעקב ביותר שלא להרפות מלימ
  תורה, כדי שלא יגבר עליו עשו.
אבל אבי ואהרגה את ''יקרבו ימי מכיון שכך, אמר עשו לעצמו: 

, ידע עשו, שבימי האבלות אסור האדם בלימוד תורה, יעקב אחי''
להיבטל מלימוד התורה בשבתו  וכאשר ימות יצחק יוכרח יעקב

  עולו מעל צוארי ואהרגנו.אפרוק  –תכנן  –אבל. או אז 
  שפתי כהן

  

  מאמרי השבוע
ה פרא אדם. ידו בכל, ויד כל בו. אילו ישמעאל, מתחילת דרכו, הי

אחיו המושחת, מושפע היה בלא היה יצחק אבינו גדל בצילו של 
ספק. לא היתה ברירה, חייבים היו להפרידם. הלך אל המדבר 
והיה לרובה קשת. ועם כל זאת חרטו בו שנות הילדות את 
רישומן, שנות חינוכו בבית אברהם אבינו עליו השלום, והשמיעונו 
חז''ל, שבאחרית ימיו שב בתשובה. מהיכן למדו זאת, במה 

כך שבפטירת אברהם אבינו עליו השלו התבטאה תשובתו? ב
חלק ישמעאל כבוד לאחיו הקדוש, הצעיר ממנו: ''ויקברו אותו 

שעשה ישמעאל תשובה והוליך את מכאן  –יצחק וישמעאל בניו'' 
  יצחק לפניו.

גדלות  איזו הבנה נוקבת: מי שיודע להעריךאיזה מבט מעמיק, 
מבין שזכות רוחנית, מי שיודע לתת כבוד לסמכות רוחנית, מי ש

הקדימה והבכורה שמורים לה, מגלה בכך ששייך הוא לרוחניות, 
  ששב ממצחקיו וריסן את פרא האדם אשר בו!

אף הרבי מפשסיחא שאל: מה היתה הציפייה מעשיו, אדמוני 
  כאדרת שער, איש שדה מגושם? האם רצו שיהיה כיעקב אבינו?

יעקב, שיכיר לא נדרש ממנו אלא שיהיה כפוף ל והשיב: לא ולא,
בסמכותו ובבכורתו עליו! וזה מה שנדרש גם מאיתנו: לכפוף 

  עצמנו לדעת תורה, ולהיכנע לסמכותה המוחלטת!

בדרך עשרים שלבים, מהקל ועד הקשה, מנה רבינו יונה זצ''ל 
סולם רב שליבות, ודרך ארוכה.  בספרו שערי תשובה. התשובה,

אך יש קיצור דרך נפלא: ''כאשר ישמע מוסר החכמים...ויקבל 
בלבו שלא יגרע דבר מדבריהם, הנה האיש הזה ברגע קטן יצא 

ך לאיש אחר, ואשריו כי צידק נפשו מאפילה לאור גדול ונהפ
  ''.בשעה קלה

  
מסקי עם בני הישיבה לפני פעם שוחח רבי יחזקאל אבר       

צאתם לחופשת בין הזמנים, ואמר: גדלתי בכפר קטן, כמעט ולא 
ים. הייתי בן הישיבה היחיד. ואיני זוכר שיצאתי לרחוב ו יהודדרו ב

בלי ספר בידי, לכל שליחות שהיא. כי אולי, אולי יהיה לי רגע פנוי 
... ודרש מבני הישיבה שינהגו כן: לכל מקום שילכו, ואוכל ללמוד

  ישאו עמם ספר.
וזה מזכיר אודות מה שכתוב בפרשה: עשו ביקש מן האדום 
האדום, ויעקב אבינו הוסיף ונתן לו ''לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת 

''?! מה שתה, הרי לא כתוב שיעקב אבינו נתן לו ויקם וילך'', ''וישת
  שתיה! 

זה רק  –וכתב האלשיך הקדוש שיעקב אבינו אמנם לא נתן לו יין 
 –היה חסר, שעשו גם ישתכר... אבל עשו הוציא מאמתחתו יין 

  לא זז בלי בקבוק כיס...שכן 
 מכל פסוק בתורה, יש להפיק לקח: עשו לא זז בלי יין. יש כאלו

שלא זזים בלי פלאפון, אולי תהיה הודעה, אולי תתקבל שיחה, 
נאה, שיהודי לא יזוז בלי ספר. אם וחבל להחמיץ. כמה טוב, הגון ו

יך גמרא או משנה במהדורת כיס, אם תהילים אם סידור. א
  אומרת הגמרא? ''הם בשלהם ואנו בשלנו''...

  מעיין השבוע
  

  סיפור השבוע
המקובל רבי דוד בן חסין זצ''ל חי לפני כמאתיים שנה במקנס 

בר פיוטים רבים שבמרוקו. קדוש ונערץ היה, משורר אלוקי, וחי
המושרים עד היום, וראו אור בספרו ''תהלה לדוד''. עלה בגורלו 

לא  –את התורה מעוני, פת במלח ומים במשורה, ואף זאת לקיים 
  היה.  תמיד

אבל העניות  ולרבי דוד תשע בנות, כלילות שלימות ובנות חיל.
בי דוד עצמו כחזן מרובה, ואיך ישיאן ובביתו אין פרוטה. השכיר ר

וכקורא בתורה. בשבת פרשת תולדות קראו לעלות ל''שישי'', 
העליה החשובה והמכובדת, את הגאון הצעיר, העילוי והמתמיד 

שמו הלך לפניו י יעקב בירדוגו זצ''ל, שהיה אז נער צעיר אך רב
לגאון ולתפארת. קרא לפניו רבי דוד בפרשה, והגיע לדברי רבקה: 

  אם לוקח יעקב אשה מבנות טית כאלה מבנות הארץ''...
  חת!''. קו רבי יעקב ותיקנו: ''מבנותהפסי

  תיקן רבי דוד את טעותו, והמשיך בקריאתו.
לאחר הברכה אמר לעולה בתורה: ''לא טעות היתה זו, אך בידך 

  לתקנה''.
תמה רבי יעקב לדברים, ורבי דוד הסביר: תשע בנות לי, בנות 
טי''ת, אך אם אתה, יעקב, תיקח אחת מהן, יהיו בנות חת''... וכך 

  זצ''ל לחתנו של רבי דוד בן חסין זצ''ל... היה רבי יעקב בירדוגו

  
  שבת שלום!
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