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  . אני מבקש לנצל את הלימוד שלנו השבוע כדי לעסוק ביצחק אבינו

האבות מ� הפסוקי�  א� מישהו מאיתנו רוצה ללמוד קצת על, ל הרבי�"מלבד למצוי במדרשי חז
מי שרוצה לעסוק . חיי שרה, וירא, ל��ל�, בפרשות נחלמצוא הוא יכול  אברה� אבינואת  �  עצמ�

  .החל מפרשת תולדות ועד לסו� הספר: ספר בראשיתמחצית מיעיי� בלמעלה מ –ביעקב 

האמת . את פרשת תולדות ליצחק אבינו יש. הכתוב לא הירבה לעסוק בו –ואילו יצחק אבינו 
 שרה�וג� בפרשת חיי )במעשה העקידה( כי יצחק נמצא ג� בפרשת וירא, שאי� זה מדויק

  :נביא לכ� מספר דוגמאות. הוא ישנו ואינו ישנועושה רוש� כי א�  ,)בשליחותו של אליעזר(

. ל��הוא הב� המובטח שלא מופיע בפירוש בפרשת ל�. של פרשת ויראהפסיבי הוא הנעקד יצחק 
באופ� שונה , והוא זה שממתי� לבואהכמי שמוצאי� לו אישה  חיי שרהבפרשת מופיע הוא 

העיסוק , "ויצא"�כל העיסוק הוא סביב ה, אצל יעקב. עשה זאתיעקב לחלוטי� מהאופ� שבנו 
פוגשי� בו ג� כשאנו  –יצחק אצל ואילו . בהליכה של יעקב אל עבר הבחירה שלו באשתו לעתיד

  :1ל במדרש"וכ� דרשו חז. על� בסופההוא לפתע נ – מ� העקידה מרכזיכחלק 

רבי ? ויצחק היכן הוא :2"וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע"
   .אצל שם ללמוד ממנו תורה שלחוֹ : ברכיה בשם רבנן דתמן

ורואה את יי שרה כאשר הוא יוצא לשוח בשדה סו� פרשת חמאותו מעשה לא נפגוש ביצחק עד ל
כשהוא  ,של אליעזר שליחותו התורה מאריכה בסיפורבעוד שו. רבקה מגיעה מרחוק ע� אליעזר

, 3"ליצחק את כל אשר עשה בדויספר הע: "הסופרה מסתפקת במילי�סו� סו� פוגש את יצחק 
  .כאילו שא� יצחק אי� צור� להכביר במילי�

 והמיקוד צחק לא באמת איתנומתקבל הרוש� שי –א� ג� אז , פותחת ביצחקפרשת תולדות 
כל היוזמה הזאת מסתובבת , לבר� את עשו –יוזמה אדירה יש ליצחק וכש. ליעקב ועשומיד  מוסט

  . לכאורה ג� שלא לרצונומה שתכנ� וויצחק מוצא עצמו מבר� את יעקב שלא לפי 
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אנשי שבכל מקו� ". סתמו� פלישיתי�ְש "בארות , היו של אביו –א� ג� ה� , יצחק חופר בארות
המקו� השלישי עד כדי כ� ש. וממשי� הלאה הוא קורא למקו� בש�, ע� יצחקתעסקי� המקו� מ

   ).שו� מעשהש� לא היה על ש(בו רבו על ש� שלא " רחובות"נקרא בשמו 

אפילו  –זה ביטוי קלאסי ליצחק  .4"ויהי רעב באר' מלבד הרעב הראשו� אשר היה בימי אברה�"
  .אי� משהו אוטונומי שהוא שלו לגמרי, את הרעב מייחסי� לאברה�

כי , כא� היוזמה מגיעה לא מיצחקג�  –לבר� את יעקב בלכתו אל לב�  שהיה צור�ככ� מצינו ג� 
ויקרא יצחק אל : א� לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר' למה לי חיי�: "רבקהא� מ

  .5..."יעקב ויבר� אותו

ביצחק לא מרבות לעסוק בפירוש שהפרשות כביכול מקרי  אי� זה. הב� הנעקד –של יצחק  דמותו
  .היטב בפסיביות הזו כדי ללמוד על דמותו של אבינועיי� צרי� ל –

  

�  

  

, איש שדהאיש שדהאיש שדהאיש שדהיתר האבות הוא שיצחק הוא זו של השוני הראשו� המציאותי בי� עשייתו של יצחק ל
הוא . יצחק תמיד נמצא בשדה. ע� עשושמצא מיוחד את אותו חיבור לנו סביר עשוי להמה ש

ה "הוא לא זורע מפני שהקב .הוא זורע באר' ההיא ומוצא בה מאה שערי�, חופר בארות בשדה
אבל , 6"ואהיה עמ� ואברכ�הזאת  באר' גור... שכו� באר'"ה רק אמר לו "הקב –אמר לו לזרוע 

  . החלקאי, יצחק מבי� לבד שתפקידו להיות הזורע

חורזת ההיא חלוקת הבסיס שכל מי שרגיש יודע שהיא , החלוקה בי� עובדי אדמה לבי� רועי צא�
  :ר זאתאנערו� סקירה קצרה על הספר ונב. בראשית כולואת ספר 

 יאנטית הלב שלנו ה. והבל רועה צא�, קי� הוא עובד אדמהש היא בי� קי� להבלהברורה החלוקה 
 ויהי הבל"י על הפסוק "כ� אומר רשו. וצריכי� להבי� מדוע, זו נטית לב מוטעית. רועי הצא� עברל

  : 7"וקי� היה עובד אדמה רועה צא�

  :פירש לו מעבודתה, לפי שנתקללה האדמה - רועה צאן

הבל עשה , ומכיוו� שכ� –' האדמה אשר אררה ה – ה קילל את עבודת האדמה"הבל הבי� שהקב
הלא אבל כשאד� הראשו� הופיע בעול� . הוא בחר שלא לעבוד את האדמה, אדמה�כביש עוק�

לא זאת , האד� לא הופיע כרועה צא�. 8"לעבוד את האדמהלעבוד את האדמהלעבוד את האדמהלעבוד את האדמהואד� אי� " –היתה מטרה לבריאתו 
רי� ל אומ"חז. )את האדמה( "לעבדה ולשמרה"כדי הוא מונח בג� עד� . מגמתו הראשית בבריאה
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האד� צריכי� להמשי� את כש ,ה"של הקב עושה במלאכתו) אד�(ה עושה במלאכתו והוא "הקבש
העול� מתגלגל עד שנולד נח עליו ). "9לוהי� ג� בעד� מקד��א 'ויטע ה("ה בעול� "הנטיעה של הקב

�  : י מבאר"רש? נביא היה, מני� ידע למ�. 10"'מ� האדמה אשר אררה ה... זה ינחמנו: "אמר למ

 ,יניח ממנו את עצבון ידינו עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה -" זה ינחמנו"
ם ים מקללתו של אדוהוא הכין להם והיתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים כשזורעים חט

  ..."ינחמנו"וזהו , ובימי נח נחההראשון 

 להעבדחזור יכולה לכלי מחרשה והאדמה  מותקני� על ידולמ� ראה שכעת  –כשנח נולד 
 –רועה צא� ג�  נח ל כרחו היהעב. מ� התיבה ומיד נטע כר� נח יצאוכ� מצאנו כש. כמבראשית

א� , האדמה יעובדהיו ונח שניה� קי� . הוא היה עובד אדמה טבעוא� ב –מנהל ג� חיות בתיבה 
  . ח� אבי כנע� והשני נופל בסיוע של, הראשו� רוצח את אחיו �שניה� נופלי� 

 �וישב יצחק ע� באר ". 11"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" –יצחק נמצא בשדה מתחילת הדר
היא  –היא רועת צא� לעומתו רבקה . הוא בא לתק� את קי�, יצחק הוא איש האדמה. 12"ילחי רוא
עשו ורועה צא� היה יעקב בניה� מצאנו שאצל . ע� בנות אנשי העירצאת השואבות לעת יוצאת 

" באה ע� הצא�"שמוב� מדוע יעקב פוגש את רחל . 13"איש שדהציד  עיוד איש" –איש אדמה  יהה
קבורה ) ששמה כש� הרחלי� והצא�(רחל כ� , רועה הצא� הול� בדר�וכפי ש. מיד אוהב אותהו
שעל ביתה דינה , עד לרחל כי א� ללאהלא י2 �איש השדה  –מוב� א� כ� מדוע עשו . אפרתה דר�דר�דר�דר�ב

  ".ותצא"הלשו� שתיה� מצאנו בש, שהיתה יצאנית בת יצאנית נאמר

רועה היה ויוס� לעומתו , בשדה בימי קציר חיטי� דודאי� אוהול� למצהיה איש אדמה שראוב� 
היג הנלמצרי� ובסופו של דבר יוס� ירד . הצא�הצא�הצא�הצא�תפקידו לראות את שלו� אחיו ואת שלו� שצא� 

את ממלכת יוס� רועה הצא� הול� לנהל . רועה צא�רועה צא�רועה צא�רועה צא�ממלכה שלמה שבה תועבת מצרי� כל 
ממשי� , ג� בספר שמות ע� משה רועה הצא�והדברי� ממשיכי�  .את ממלכת הנילוס, האדמה

  .ועוד הלשו� נטויה, הלאה אל דוד

. זהו מהל� של�, הדיו� על עבודת האדמה ורעיית הצא� עמוק יותר מזה שסקרנו כא� בכמה מילי�
  ?י רעיו� זהמה מסתתר מאחור .האדמה ובדענרצה לבאר את תכלית האד� בתור 

את  לפניו ששת ימי בראשית ורואהלניצב ביו� השישי הדמיינו לעצמכ� לרגע את אד� הראשו� 
מה . את הסיטואציהלדמיי� רשאי� אד� הראשו� ולכ� חלק מנשמתו של כולנו בעצ� . כל הבריאה
, בכל מקו�נמצאי�  לי חיי�בע –נפגש ע� עול� כמו שלנו הראשו� אד� ? לפניו הוא רואה

מה , אבל. מה שאנו רואי�את  פחות או יותרהוא רואה , בטבע יש הרמוניה .אור, מי�, צמחיה
בגדר ילדי� ללא אב ללא יוצא מ� הכלל ה�  כול�. הורי�הורי�הורי�הורי�אד� הראשו� לא רואה ? רואה לאלאלאלאהוא 
בעול� שכזה לא כל כ� קשה אבל , ויסלחו לי כול�. בית יתומי� אחד גדולהעול� הוא . וא�

  ?יש מאי� ?בעלי החיי�כל באי�  ני�מהלא  – ורא לעול�שיש ב להאמי�
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קשר בי� חלקי שאנו רואי� אלא בהטבעית ההבדל ביננו לבי� אד� הראשו� הוא לא במציאות 
לנו ו –' עילה שיש לה עילה וכו  �הורי� וסבי� , מציאות של ילדי�רואי� אנו . המציאות שלפנינו

הפגישה על פי זה מוב� ש. ותל העיללמעלה מכאחת שהיא שיש עילה ללא הדרכה קשה לראות 
יש כא� . שמופיע לראשונהגשמי כא� יש . של האד� הראשו� ע� היש מאי� היתה כמעט מוחשית

כי יש כבר הורי� , כשקי� נולד הוא כבר קרוב יותר למצב שלנו. 14אי� תפיסה�מ', תפיס, '"יש"
  . בעול�

את הבריאה כמו בששת ימי בכל דור שכאשר מסתכלי� עליו בעצ� רואי� א� יש דבר אחד 
הכל  כיצד ובה לאחר כמה ימי גש� ורא וטיהב ,קרחת יער למשל וקח. צומחה, אדמהה –בראשית 

ביו� השלישי  –לכ� א� תשימו לב . ממש" יש מאי�"ל שיש לנו זה הדבר הכי קרוב. צומח יש מאי�
. 16"האר' דשא ותוצאותוצאותוצאותוצא" :רנאמובביצוע  15"האר' דשא עשב מזריע זרע תדשאתדשאתדשאתדשא" :נאמר של הבריאה

ממנה באה (ממקורו קיי� דבר  י�מוציאבה ששמלאכת דישה היא מלאכה  מסבירר הירש "הרש
. ובאופ� מסוי� לצאת כעת –עתיד לצאת כבר קיי� והדש עוזר לאותו דבר שהא� ). למשל חליבה

הפוטנציאל טמו� בתוכה באופ� , משמעה שלאר' יש כוח טבעי שמשקה ומדשא" תשדא האר'"
  . שהפוטנציאל הזה יבוא לידי מימוש �" ותוצא"כל מה שנשאר הוא , טבעי

כ� רואי�  –ככל שהדבר נמו� יותר ומגוש� יותר  � בעברית אחרת". אור חוזראור חוזראור חוזראור חוזר"הדבר נקרא בקבלה 
היה ח�  יותר הוגבמקו� היינו מצפי� שב ר האר'כשהשמש מחממת את כדו. את הבריאה יותר

 �המקו� הנמו� ל ותהשמש מגיעקרני משו� שכש –ובפועל זה הפו� , ותר מאשר במקו� נמו�י
. ח� יותרבאותו מקו� נמו� לכ� ו, )בזכות הענני�' כלואות'רוב� נשארות (ות וחוזר" פרסה" י�עוש

מלשו� כ� נקראת  'אר''. יותרגדולה  מידהבהרצו� הראשו�  יבא לידי ביטו, ככל שהדבר נמו� יותר
, למטה –הכי חזק , בא לידי ביטוי כמות שהואוהוא  ,הראשוני ביותר, צו� העליו� ביותרהר –רצו� 
  .באר'

הוא מכיר . � האר'מלח� מה שמנסה האד� לעשות כשהוא זורע ועובד את האדמה זה להוציא 
הוא רוצה שהאדמה תצמיח את  � א� הוא לא מסתפק בזה שיש כח –י שבאדמה הלו� את הכח הא

עובד האדמה הוא זה  – 17"עובד אדמתו ישבע לח�. "ולא את מה שהיא רוצה, רוצה הואהואהואהואמה ש
  .יותר מכול� אותהשבעצ� הכי קרוב לבריאה ופוגש 
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  :אומרת 18הגמרא בשבת

ַעת ִיְרַא֥ת ה" :ל מאי דכתיב"אמר ר ת ָוָד֑ ת ָחְכַמ֣ ֶסן ְיׁשּועֹ֖ יָך ֹח֥ ת ִעּתֶ֔ ִה֥יא ' ְוָהָי֙ה ֱאמּוַנ֣
  ?19"אֹוָצֽרוֹ 

 - " ישועות. "זה סדר נשים -" חוסן" .זה סדר מועד -" עתיך" .זה סדר זרעים -" אמונת"
 -ואפילו הכי  .זה סדר טהרות -" ודעת" .זה סדר קדשים - "חכמת" .זה סדר נזיקין

  "!אוצרו היא' את היר"

  :ותוספות מדייקי� ש�

  .שמאמין בחי העולמים וזורע :מפרש בירושלמי. "זה סדר זרעים אמונת"

המשמעות היא שהפגישה הקרובה  ,בעומק. ה ירד גש�"בעזהפשט הוא שהאד� זורע ומאמי� ש
הרצו� למטה הוא החזק ! זורע ומאמי�, מאמי� וזורע. בזריעהדווקא ביותר ע� חי העולמי� היא 

צרי� לטפל וא זה שההאד� דווקא לכ� . ש� באדמהאמיתי כי הוא מגלה שאי� חוש� , ביותר
  .לוהיות דומה אמור להביא אותה לזה שהוא , באדמה

לכ� , הוא פוגש הכי חזק את הבריאה עצמה. לעובד האדמה יש סיכוי ויש סיכו� גדול, במפגש הזה
 ראשית עריסותיכ�"א� הוא שוכח ש. שהראשית איננה שלו בכללשישכח יש כא� סכנה גדולה 

ודוקא דרכה האד� יכול לקיי� מצווה  –הדבר הכי קרוב לחולי�  היא החל. 20"תרימו תרומה חלה
  . או להיות כופר גדול

  

�  

  

כשנח נוטע כר� הוא נוטע . זהו יצחק – שהאמי� וזרע לאותה תקופהבעול� עד א� היה מישהו 
אצל יצחק , לעומת זאת. והתנאי� אידיאלי� לזריעה –א� האדמה רוויה מאוד , כר� בעול� עצוב

טבעי לרדת אז , באר' כי אי� גש�ישנו רעב ה? מה עושי� כשיש רעב. 21"י רעב באר'ויה": נאמר
צרי� לפעול כפי שפעל יצחק על פי השכל  .זו ממלכת הנילוס �  בה לא צריכי� גש�למצרי� ש

 ירדשלא ' צו העל פי  אבל יצחק הול� אל אבימל� מל� פלישתי� גררה. אברה� ולרדת מ� האר'
הביטוי היחודי . 22"כדאי ל�ואי� חוצה לאר' , שאתה עולה תמימה": ומרי א"וכפי שרש. מ� האר'

הוא  "אר'"העניינה של ". חוצה לאר'"ו" אר': "מחלק את העול� לשני� �" חוצה לאר'חוצה לאר'חוצה לאר'חוצה לאר'" �הזה 
א� ה� , יכולי� להיות דברי� נפלאי� "צה לאר'חו"ב. באדמה, שהדברי� באי� לידי ביטוי באר'

זו , איש האדמה יצחקבי� לבכלל התאמה בי� חוצה לאר' לכ� אי� . חו' לאדמה, אר'ל חוצהחוצהחוצהחוצה
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ואפשר ג�  .הק� שכונה: או, גלה שכינה: ל אומרי�"חז –" שכו� באר'. "מציאות שזרה לו לחלוטי�
. הבורא יותר מגלה את רצו�הוא ככל שהדבר יותר באר' . גלה שכינה דר� זה שתקי� שכונה: יחד

לש� יחוד קודשא ברי� "מצוה לפני קיו� כ� למשל כשאנו אומרי� (מלכות  לכ� השכינה נקראת
  .)"הוא ושכינתיה

  

ויזרע יצחק באר' ההיא וימצא " :הוא מצליח בעבודת האדמה למרות הרעב וש�, יצחק יורד לגרר
  :ש� י"רש. 23"'בשנה ההיא מאה שערי� ויברכהו ה

בשנה : כארץ שבעה גוים, אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה .בארץ ההיא

שניהם  .בארץ ההיא בשנה ההיא: שהיתה שנת רעבון, אף על פי שאינה כתקנה .ההיא
שאמדוה כמה ראויה לעשות  .מאה שערים: לומר שהארץ קשה והשנה קשה, למה

  :היה אומד זה למעשרות: ורבותינו אמרו. ועשתה על אחת מאה ממה שאמדוה

  .תכ� נחזור לעני� המעשרות

 –התגובה שלו תמיד היתה הפוכה ו, לאור� כל הדר� כול� שנאו וקינאו ביצחקחשבת� על כ� ש
את  –פלישיתי�  אותואותואותואותומקנאי�  –זורע מאה שערי� ומוציא מי� , הוא מגיע ע� רבקה אשתו

ויצחק  �עצמו  חופר באר ושוב הסיפור חוזר על, והוא ממשי� הלאה אל נחל גרר, המהות שלו
, יומגרשי� את אחסיטואציה לא נעימה שבה כבר ע� הולדתו הוא ניצב בפני . מאמי� וזורע, בשלו

יש להניח כי מעשה . 24"כי לא ירש ב� האמה הזו ע� בני ע� יצחקגרש את האמה הזאת ואת בנה "
' נעל�'מיד אחרי העקדה הוא ו. ישמעאל ו שלמצדמיוחדת כלפי יצחק זה לא גרר אחריו אהדה 

בפרשת חיי שרה . 25את הגר לאברה� להחזירבאר לחי רואי אל אחיו כדי  לאהול� מפני שהוא 
שבעוד אברה� דואג כא� י מגלה לנו "רש אבל, הוא זה שמחכה שיביאו לו את שידוכויצחק 

 – פסוק אחדיצחק דואג לשידו� לאביו הזק� ב, למעלה משישי� פסוקי�לשידו� לב� הרווק שלו ב
   .לא נראה את זה במפורש בפסוקי�, בהסתרעשה ה זאת וג� 

  

הוא רוצה לראות את עשו  –שלו כלפי עשו  באבחנההוא לא טועה , רק יצחק יכול להבי� את עשו
  . יודע שיעקב הוא זה שמוביל אותוהכאשר עשו הוא עובד האדמה , יחד ע� יעקב

יצחק , ור בי� יעקב לעשוכאשר כבר הכל בר, בסו� פרשת תולדות ?זאת מני� ל� �תשאלו וא� 
  : 26קורא ליעקב ואומר לו

ל }א{ ק ֶאֽ א ִיְצָח֛ ְקָר֥ א- ַוּיִ אֶמר ֔לֹו לֹֽ ֙הּו֙ ַוּיֹ֣ ֶרְך ֹא֑תֹו ַוְיַצּוֵ ב ַוְיָב֣ ַען-ַיֲעֹק֖ ָנֽ ֥נֹות ּכְ ה ִמּבְ ָ֖ ח ִאׁשּ ֥ : ִתּקַ
ָ֑ך ְוַקחק֥  }ב{ י ִאּמֶ ֥יָתה ְבתּוֵא֖ל ֲאִב֣ ם ּבֵ ה ֲאָר֔ ָנֽ ֣ ּדֶ ךָ - ּום ֵלְך֙ ּפַ ֽ י ִאּמֶ ֥נֹות ָלָב֖ן ֲאִח֥ ה ִמּבְ ָ֔ ֙ם ִאׁשּ ָ : ְלָך֤ ִמׁשּ
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ים }ג{ ֽ יָת ִלְקַה֥ל ַעּמִ ֖ ָ֑ך ְוָהיִ ְתָך֔ ְוַיְפְרָך֖ ְוַיְרּבֶ ְך ֹאֽ ֙י ְיָבֵר֣ ּדַ ל ׁשַ ן }ד{: ְוֵא֤ ּתֶ ֽ ת ַאְבָרהָ֔ -ְלָך֙ ֶאת-ְויִ ְרּכַ֣  םּבִ
ָך֙ ֶאת ּתְ ר-ְלָך֖ ּוְלַזְרֲעָך֣ ִאּתְָ֑ך ְלִרׁשְ יָך ֲאׁשֶ ֶרץ ְמֻגֶר֔ ם-ֶא֣   :ָנתַ֥ן ֱאלִֹה֖ים ְלַאְבָרָהֽ

הברכות מעול� לא עסקו . 27272727ברכת אברה�ברכת אברה�ברכת אברה�ברכת אברה�מעול� בדיו� על הברכות לא היה דיו� על מי מקבל את 
�הכל היה כש ,תברכת אברה� ניתנת בדעה צלולה ובשיקול דע. זה יסוד היסודות של הפרשה. בכ

. במי ירש אותו שו� צל של ספקמותיא א ול" ל� ולזרע� אית�: "אומר בבירוריצחק . חתו� וברור
הא� עשו יכול  –היה אחר לגמרי ש� כל הדיו�  .הפרשה אמצעולא ב, הדיו� על הירושה הוא כא�

  ? הא� הוא יכול להיות עובד אדמה מתוק�? להיות קי� מתוק�

הוא , כי כל עניינו של יצחק הוא המעשר? 28"את המלח מעשרי�מעשרי�מעשרי�מעשרי� היא�" :מדוע עשו שואל את יצחק
  .לבלבל את יצחקעי� זו יכולה מלכ� ודאי ששאלה , 'הבאת ראשית פרי האדמה אל ה

  

מדוע יצחק נת� ברכות  –לכ� זועקת לאוויר השאלה . בשעת מת� הברכות ליעקב יצחק עמד בספק
הוא חיכה כל  –הוא היה ב� מאה עשרי� ושלוש באותה שעה , יותר מזה? מתו� מציאות של ספק

וכשעשו . יצחק יכל להמתי� מעט עד שיגיע הב� השני? מדוע הוא ממהר כל כ� לבר�, כ� הרבה
 29"במרמה �בא אחי"הוא אומר . יצחק משו� מה לא חוזר בו ואומר שהיתה טעות, חוזר מ� השדה

  !31"ג� ברו� יהיה: "א� מבהיר). 30"אנכי עשו בכור�"כא� אי אפשר לשחק ע� טעמי המקרא כמו ב(

יצחק . 32"'אשר ברכו ה כריח שדהכריח שדהכריח שדהכריח שדהאה ריח בני רֵ  :ויאמר"? מה הכריע את הכ� מבחינת יצחק, אלא
חשבת� פע� על שילוב החושי� . להריח זה תפקידו של עובד האדמה! שדהביעקב ריח הריח 

א� הוא משתמש , כי כהו עיניו ֵמראות יצחק לא רואה? האלה בסיפור נתינת הברכות ליעקב
". ריח בני ראהראהראהראה: "כל אלו ג� יחדהוא קורא ל �וראו זה פלא . ריחהמימוש וה, חושי השמיעהב

י שעוסק רק במה שקשה "רש. הוא מופיע יותר טוב מכול�, כנראה שיצחק רואה יותר טוב מכול�
בברכו  מה שהכריע את הכ�זה ". וריח ג� עד� עימווריח ג� עד� עימווריח ג� עד� עימווריח ג� עד� עימונכנס  �כשנכנס : "על המקו�בפשט אומר על 

  .את יעקב

  

�  
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אברה� מתק� תפילת שחרית . שיוצא לשוח בשדה �  רבקה רועת הצא� מגיעה ורואה את יצחק
את התפילה , השדההשדההשדההשדהיצחק מתק� את תפילת ואילו , יעקב מתק� תפילת ערבית של הלילה, בעמידה

  .ואת זה רבקה פוגשת. במציאותשנמצאת 

שנאמר בעקידה היה חסר בסופו של דבר את יצחק וחוזרי� אליו רק " ונשובה אליכ�"אמרנו ש
  :יש פסוק אחד בפרשת חיי שרה שטומ� בחוב סוד גדול. בסו� פרשת חיי שרה

גֶ  ֽ ֶאֶ֥רץ ַהּנֶ ֖ב ּבְ י רִֹא֑י ְו֥הּוא יֹוׁשֵ ֵא֥ר ַלַח֖ ֹוא ּבְ א ִמּב֔ ֣   33:בְוִיְצָח֙ק ּבָ

באר לחי רואי זו הבאר שראתה . בוא�הוא בא מ? מה פירוש. יצחק מבא מלבוא לבאר לחי רואי
�ומש� , יצחק הגיע למדרגות שלו בעקדה. 34"רואיהג� הלו� ראיתי אחרי " :כי הגר וקראה לה כ

המציאות מתו� עכשיו הוא צרי� לרומ� את  –הוא ממשי� לבאר של המלא� כפי שהוא נגלה להגר 
  .הנמוכההבאר 

ים }סג{ ִאֽ ים ּבָ ֖ ֥ה ְגַמּלִ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ָ֤ ׂשּ ֶרב ַויִּ ה ִלְפ֣נֹות ָע֑ ֶד֖ ָ ׂשּ ּוַח ּבַ ק ָלׂש֥ א ִיְצָח֛ ֵצ֥   : ַוּיֵ

היה כא� כנראה ש? "עיניו וישאוישאוישאוישא"מה פירוש  –חו' משאלה אחת . פסוק טכניככמעט הפסוק נראה 
 וישאוישאוישאוישאביו� השלישי "כמו ב. מדובר בלעלות מהמקו� בו הייתי אל מקו� אחר לגמרי, מאמ'

מה ו". כה"אל ה" פה"אברה� נושא את עינו מה. 35"אברה� את עיניו וירא את המקו� מרחוק
הוא . הוא מתק� את תפילת מנחה של כולנו ,הלוא עוסק בתפילת מנחה יצחק? יצחקעושה כא� 

היינו מצפי� שיראה איזה מחזה מרהיב עוצר  .מרגש. גמלי�גמלי�גמלי�גמלי�? נושא את עיניו ומה הוא רואה
   – כנגדו צועק ממשהבא אחריו הפסוק  .ורואה בס� הכל גמלי� �והוא נושא עיניו , נשימה

א ִרְבָק֙ה ֶאת }סד{ ָ֤ ׂשּ יָה ַוּתֵֶ֖רא ֶאת-ַוּתִ ל-ֵעיֶנ֔ ָמֽ ל ַהּגָ ל ֵמַע֥ ּפֹ֖ ק ַוּתִ   :ִיְצָח֑

  . רואה את יצחקכבר כשרבקה נושאת את עיניה היא 

אֶמר ֶאל }סה{ י-ַוּתֹ֣ ֶבד ִמֽ ֶז֙ה -ָהֶע֗ יׁש ַהּלָ ֶדה֙ ָהִא֤ ָ ׂשּ ְך ּבַ י  ַההֵֹל֤ ֶבד ֣הּוא ֲאֹדִנ֑ אֶמר ָהֶע֖ נּו ַוּיֹ֥ ִלְקָראֵת֔
ח הַ  ֥ ּקַ סַוּתִ ֽ ְתּכָ יף ַוּתִ ִע֖   :ּצָ

  ":וישא עיניו וירא והנה גמלי� באי�"חסידי ידוע שיכול להסביר לנו בדיוק את יש סיפור 

רבי ( ר האמצעי"ועל בנו האדמו )רבי שניאור זלמ� מלאדי �בעל התניא ( ר הזק�"על האדמופר ומס
? באיזה ספירות, באילו עולמות �  "?במה אחזת בתפילה" :האב את בנוששאל , )דובער שניאור

מה הרהיב הב� עז בנפשו לאחר זמ� . במושגי� גבוהי�מה שהשיב ר האמצעי "האדמווהשיב לו 
וישא עיניו : "זה בדיוק. בסטנדר: ר הזק�"האדמו וענה לו, תואחז בתפיל הואהואהואהואשאל את אביו במה ו

  ".וירא והנה גמלי� באי�

אי אפשר לקחת מיצחק את היכולת לראות את . האור הגבוה ביותר הוא האור החוזר בשדה
בעוד שהתפקיד של אברה� היא לשאת את עיניו ולראות את השידו� של יצחק . הנקודה הפנימית

  . של יצחק הוא לשוח בשדה כדי לראות גמלי� באי� קידהתפ, בחר�

                                                           

 

 

33
  .סב, ד"כ ,ש� 

34
 .יג, ז"ט, ש� 

35
 .יא, ח"כ, ש� 



9 

 

 

 

יצחק ". כי יפלא ממ�"הוא של יצחק כל עניינו ? שבע פרשות ליצחקבכלל אז בשביל מה צריכי� 
 ואבל זה. למעלה מהטבעעצ� הולדת יצחק היא כי ? שרה למה צחקההלא  .למעלה מהטבע הוא

ויחד ". לקראתנו בשדהבשדהבשדהבשדה ההול�ההול�ההול�ההול�האיש הלזה ", מציאות הטבעיתשיא השמופיע ב 'למעלה מהטבע'
 �לקראת אליעזר ולקראת , הגמלי�לקראת , הנערותלקראת  –לקראת כול� ע� זאת הוא הול

נפקא הוא עוזב את עשק ושטנה כי אי� בכלל . לקראת עשו, לקראת הגר וישמעאל �  ג�ו. רבקה
הוא עולה . למעלה מ� המקו�ובו בזמ� הוא קשור למקו� הלא , מינה הא� פיזית הוא ישאר ש�

  . תמימה

ראה : "אלא, כשמגיעי� אליו אבימל� ופיכול ה� לא פוני� אליו בברכות כמו שעשו אצל אברה�
מדוע באת� אלי ואת� שנאת� ": בלי להתבלבלמיד והוא שואל אות� . 36"עמ� 'ראינו כי היה ה

לוהי� לא מחייב שתהיה �להיות נשיא א. כול� איכשהו מוצאי� עצמ� משולחי� מפניו. "אותי
  .א� אצל יצחק זה מייצר מציאות של משהו שהוא האמת בעצמה –קנאה כלפיו 

יצחק עשה ש� את . והשנה קשה, ' קשהלמרות שהאר, מבחינת יצחק זה לזרוע "שכו� באר'"
אבל כל העול� שיצחק צרי� לוותר עליו הוא לתת לנו את הכח , עסקת חייו באותה שנת בצורת

אל  –" ח בגדיווירח את רי. "ולגלות לנו שאי� קרוב כמותו, )מלשו� עשו( ישלנו לפעמי� נראה עשוִ 
אבל ברוח הריח הוא מריח את . עקביצחק מריח את הבוגדי� שבתו� י 37!בוגדיו: תקרי בגדיו אלא
עתיד הוא מריח כמו המשיח ש. הוא לא שומע את הרוע ולא רואה את הקליפות, הנקודה הפנימית

יותר בלכ� כל סיפורו של יצחק הוא בעצ� הכח הפנימי . 38"'והריחו ביראת ה" –דו� על פי הריח ל
ואז , להצליח אי� סיכוישל העולה התמימה שבתוכנו לפעמי� נראה שכאילו , של הב� הנעקד

  .מאמיני� וזורעי�, מצטיידי� באמונה הפנימית הזו של יצחק

  

�  
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  .ז"סנהדרי� ל 

38
  .'ג, א"ישעיהו י 
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  :39בשבת הגמראונסיי� בדברי 

י"אי דכתיב מ :יונתן מר רבישמואל בר נחמני א אמר רבי ֽ א -ּכִ י ַאְבָרָה֙ם לֹ֣ ֤ ינּו ּכִ ַאּתָ֣ה ָאִב֔
נּו ַאּתָ֤ה ה יָר֑ א ַיּכִ ָרֵא֖ל לֹ֣ נּו ְוִיׂשְ ךָ  'ְיָדָע֔ ֶמֽ ם ׁשְ עֹוָל֖ נּו ֵמֽ ֲאֵל֥ ינּו ּגֹ    40?"ָאִב֔

ימחו על  ,ע''רבש :אמר לפניו .בניך חטאו לי :ה לאברהם''לעתיד לבא יאמר לו הקב
צער גידול  )שהיה לו(ליעקב דהוה ליה  )מר לואוֹ (אימר ליה  :)ה"הקב( אמר !קדושת שמך

 :אמר לפניו .בניך חטאו :אמר ליה .)שיתפלל עליהם( אפשר דבעי רחמי עלייהו ,בנים
   !ימחו על קדושת שמך ,ע''רבש

 .)לא נמצא בסב טעם ולא בנכד עצה( לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה :)ה"הקב( אמר
בשעה שהקדימו  !?ולא בניך - בני ,ע''רבש :אמר לפניו !בניך חטאו לי :אמר לו ליצחק

   !?א בניךול 'בני' -עכשיו  ,"בני בכורי"לפניך נעשה לנשמע קראת להם 

דל עשרין דלא ענשת עלייהו  ,שבעים שנה -כמה שנותיו של אדם  ?כמה חטאו - ועוד
ה ''דל כ. )חמישים שנהלהן נותרו (פשו להו חמשין , )הורד עשרים שלא הענשת עליהן(

דל  .)נותרו עשרים וחמש שנה( ה''פשו להו כ -) הורד עשרים וחמש של הלילות(דלילותא 
, הורד שתים עשרה ומחצה שבהם מתפללים( דצלויי ומיכל ודבית הכסא תרתי סרי ופלגא

 :)נותרו שתים עשרה ומחצה שנים( פשו להו תרתי סרי ופלגא - )אוכלים והולכים לבית הכסא
. )חצי עלי וחצי עליך(פלגא עלי ופלגא עליך  -  ואם לאו ,מוטב - אם אתה סובל את כולם

 יהלא הקרבת(! הא קריבית נפשי קמך  - )ן עליכולשאם תרצה לומר ( עלי אם תמצי לומרו

  .)נפשי לפניך בעקידהאת 

קלסו  -עד שאתם מקלסין לי  :אמר להם יצחק !אתה אבינוכי  :)ישראל( פתחו ואמרו
מיד נשאו  .)ה בעיניו"מצביע להם על הקב( ה בעינייהו''ומחוי להו יצחק הקב !ה''להקב

  ".נו מעולם שמךאבינו גואל' אתה ה" :עיניהם למרום ואומרים

זוהי הידיעה הבסיסית הזו של לראות את קודשא ברי� הוא בעיניי� ! זהו יצחק –כי אתה אבינו 
והיכולת " ויקנאו אותו וישנאו"המציאות מסביב היא רק  כשכל, כשהשנה קשה, כשהאר' קשה

  .היא זו שתוביל אותנו הלאה, הזו שאותה אנו מקבלי� מיצחק

 "יעקב היה בוכה מפני צרתו שליצחק " :41"ויב� אותו אביו" –יצחק מת הרבה אחרי מכירת יוס� 
ועד  "ל��ל�"פרשת הוא איתנו מתחילת , יצחק מופיע ביותר פרשות מכל האבות. י"אומר ש� רש

נות� לנו את הכח להריח את הוא המריח ו בס� הכלהוא , אבל הוא תמיד נסתר – "ויגש"פרשת 
  ".  'ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה"ולומר  ריח בגדיו

�  
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