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 יעקב ועשו  - יצחק תד  לות
 תופעת טבע

חודש כסלו שאנו עומדים בפתחו הוא חודש של אור. מזלו של 

החודש הוא קשת, ומעניין שהמזל של החודש הופיע לראשונה 

לאחר לראשונה בענן הקשת הופיעה  -בעולם בחודש עצמו 

המבול, וזה היה בחודש כסלו. לומדים  בתוםיצא נח מהתיבה ש

 -את זה מהפסוק בו אומר הקב"ה לנח ולבניו 

ֶרץ ֶאת ֵ֥ין ָהָאֶּֽ י ּובֵּ ַ֖ ינִּ ית ּבֵּ ִ֔ רִּ ֣אֹות ּבְׁ ָת֙ה לְׁ יְׁ ָהֶּֽ ן וְׁ ָעָנָ֑ ֶּֽ י ּבֶ ַּ֖תִּ י ָנתַ ִּ֕ ּתִּ  .ַקש ְׁ
 )בראשית ט', י"ג(

 ה'-נח כזכור יצא מהתיבה בכ"ז במרחשוון, הוא בנה מזבח ל

וכאשר התחיל כסלו הקב"ה אמר לו את ענין  הקריב בו קרבנות

הקשת כנ"ל. שאלה מפורסמת שהמפרשים שואלים על 

'אות  - ד הקב"ה אומר שהיא ברית עולםהקשת היא, שמצד אח

, אבל מצד שני כולנו יודעים אשר אני נותן ביני וביניכם' הברית

שהקשת היא תופעה פיסיקלית טבעית שמתרחשת במפגש 

ממתי תופעת טבע  -בין המים שבענן עם קרני השמש, ואם כן 

בהם אנחנו  -היא אות? ברית מילה היא אות, תפילין הם אות 

החמה איננה אות, כך  עושים פעולה, אבל כפי ששקיעת

לכאורה איזה מין האות היא הקשת? נגיע לכך בהמשך דברינו 

 אבל נתחיל בפרשתנו, פרשת תולדות.

 מריבים בנחלת שני עולמות

ן ק ּבֶ ָחַ֖ צְׁ ת יִּ ֹדֵ֥ ֹולְׁ ה ּתֶּֽ ּלֶ ֵ֛ אֵּ יד ֶאת וְׁ ֵ֥ ָרָהַ֖ם הֹולִּ ָרָהָ֑ם ַאבְׁ ק ַאבְׁ ָחֶּֽ צְׁ ... יִּ
ק ַלֶּֽ  ָחָ֤ צְׁ ר יִּ ּתַַּ֨ עְׁ ֶתר לֹו֙  'ה֙ -ַוּיֶ ָעָ֤ ָ֑וא ַוּיֵּ ה הִּ ֵ֥י ֲעָקָרַ֖ ֹו ּכִּ ּתִ֔ ש ְׁ ַכח אִּ ֹנ֣  ה'לְׁ

וֹ  ּתֶּֽ ש ְׁ ה אִּ ָקֵ֥ בְׁ ַַ֖הר רִּ ם... ַוּתַ אֶמר אִּ ּה ַוּתֹ֣ ּבִָ֔ רְׁ קִּ י֙ם ּבְׁ נִּ ּו ַהּבָ ֲצצָ֤ ֹרֶּֽ תְׁ ן  ַוּיִּ ּכִֵּ֔
ש  ֶאת רֵ֥ דְׁ ֶַ֖לךְׁ לִּ י ַוּתֵּ כִּ ה ָאֹנָ֑ ַ֖ ה זֶּ ּמָ  כ"ב(-)שם כ"ה, י"ט'. ה ָלֵ֥

על ההתרוצצות הזו מביא רש"י שני פירושים, כאשר בדרך כלל 

  -השני  ופחות אתאנחנו זוכרים יותר את הראשון שבהם 

ויתרוצצו. על כרחך המקרא הזה אומר דורשני, שסתם מה 
רבותינו דרשוהו  1היא רציצה זו וכתב 'אם כן למה זה אנכי'.

ועבר, לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם 
יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עכו"ם, עשו 

                                                           
דהיינו שלא היתה זו התרוצצות רגילה של הריון אלא משהו ייחודי, ולכן 'על  1

 כרחך אומר דורשני'.

מפרכס לצאת. דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים 
 בנחלת שני עולמות.

היתה כוונה של שני  -זהו לשון רציצה לפי הפירוש השני 

העוברים לרוצץ זה את ראשו של זה! לענ"ד בעומק הדברים 

שרש"י מביא הינם שונים לחלוטין. בראשון  םפירושיהשני 

מפרכס לצאת ונוטה לע"ז ואילו יעקב נוטה לבתי כנסת עשו 

ומדרש, אך לפי הפירוש השני, עשיו בדרכו שלו מבקש לומר 

 -שהוא זכאי גם לעולם הבא וגם לעולם הזה, וכך טוען יעקב 

מה עניינו  -לשני עולמות. זו התרוצצות אידיאולוגית! ויש להבין 

ז לבכורה, אז של עשו בעולם הבא? בעוד שני פסוקים עשיו יבו

 מה העניין שלו בכלל בעולם הבא?

האמת היא שחיזוק מרתק לפירוש השני של רש"י נמצא בדברי 

  -הזוה"ק; על הפסוק 

ֲעקֹ֙ב  ֶּֽ יַ ה וְׁ ֶדָ֑ יש  ש ָ ֣ ד אִּ יִּ ַע ַצַ֖ ֵ֥ יש  ֹידֵּ ֵ֛ ו אִּ ש ָָׂ֗ י עֵּ ֣ הִּ ים ַויְׁ ִ֔ ָערִּ לּו֙ ַהּנְׁ ּדְׁ גְׁ ּיִּ ַוֶּֽ
ים ֶּֽ ָהלִּ ַ֖ב ֹאֶּֽ ם יש ֵּ יש  ּתִָ֔ ֣  )שם כ"ז( .אִּ

ו קטנים אר כמו רש"י, שכאשר היו יעקב ועשרגילים לב אנחנו

לא היה ניכר טיבם ורק כאשר הם גדלו ראו שעשו פרש לע"ז 

  -אך הזוה"ק מבאר אחר  2ויעקב לבית המדרש.

ויגדלו וזכותיה סייע , סטרא דאברהם גרים לון לאתגדלא
כי  (בראשית יח, יט(לון, הוא הוה מחנך לון במצות, דכתיב 

', לאסגאה יעקב ועשו ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו

ם להם להתגדל וזכותו החסד של אברהם גרצד  -]תרגום 

סייעה להם. הוא היה מחנכם במצוות ובזכות זה התעלו יעקב 

 (זהר חלק א' דף קלט ע"א) ועשו במדרגתם הרוחנית[.

מדובר כאן על עשיית מצוות בפועל, על התגדלות רוחנית גם 

 -של עשו! זוהי הקדמה מרתקת לדיון שתמיד מעסיק אותנו 

'ילד הרע' -ו 'סומן' כבר מלידתו, ואולי עוד לפני כן, כהאם עש

שלמדנו על בחירה של הסיפור? מה עם כל השיעורים 

ם ו אין בחירה חופשית ומראש, כבר מרחחופשית? האם לעש

האם יצחק אבינו באמת לא  -אמו, הוא רץ לעבודה זרה?! ועוד 

ו לעשר את התבן ואת ראה את ניסיונותיו השקריים של עש

זמן שהיו קטנים לא היו נכרים כל " - , ע"פ מדרש תנחומארש"ישם עי'  2

במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני י"ג שנה, זה 

 "פורש לבתי מדרשות וזה פורש לעבודת אלילים

 "אפתש תולדותשבת פר'  

 השבתאת יציזמני כניסת ו

 (שעון חורף)
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האם הוא לא הבין? הרי מצד שני כתוב שנשותיו של  3המלח?

עשו היו 'מורת רוח ליצחק ולרבקה', אז האם יצחק באמת לא 

רא לעשו ?! כאשר יצחק קהגדולידע מה מצבו הרוחני של בנו 

לתת לו את הברכות לא היו עשו ויעקב  ילדים קטנים אלא בני 

אז ברי לנו שיצחק ידע הכל ולפי זה צריך להבין  4ששים ושלוש!

מה באמת רצה יצחק כאשר הוא רצה לברך את עשו מתוך 

 הכרה ברורה, לא מתוך בלבול.

, ונראה את הנושאאת כל  חדד לנונשאל שאלה אחרונה שת

  -ורש זה מתוך מדרש מפ

ֹדת יצחק בן אברהם מוסיף על הראשונים על מה  .ואלה ּתֹולְׁ
שכתוב למעלה הימנו בני ישמעאל. ומי היה זה עשו ובניו 

 )שמות רבה, ל', ג'( .שהיה בנו של יצחק

'ואלה תולדות ישמעאל', והמדרש בא להוסיף  -למעלה כתוב 

ולומר שתולדות יצחק הוא עשו שהיה רשע כמו ישמעאל. 

המדרש מבאר שלכן המילה 'תולדת' מופיעה כאן כשחסרה 

 האות וא"ו, כי עיקר התולדות שמדובר כאן הוא עשו.

  -רש"י פותח אגב את הפרשה ומבאר 

 .ואלה תולדות יצחק. יעקב ועשו האמורים בפרשה

למה הוא מתכוון רש"י? האם זה לא ברור שיעקב ועשו הם 

תולדותיו של יצחק? והמדרש אכן רואה שבכל המשך -בניו

הפרשה יצחק מרוכז בברכה שהוא מייעד לעשו! יש כאן נקודה 

מדהימה והיא יסודה של כל הפרשה ויסוד של ראש חודש 

 כסלו. שיעור גדול לחיים;

 הצדיק מול הבינוני

הרבי מליובאוויטש זיע"א אומר בשיחה מופלאה שאכן היתה 

זו מריבה על נחלת שני עולמות בין יעקב ועשו בבטנה של 

רבקה. זו היתה מחלוקת אידיאולוגית גדולה ביניהם על מהי 

הדרך הנכונה. רק לאחר מכך, כאשר גדלו הנערים והגיעו לגיל 

חמש עשרה, עם פטירתו של אברהם אבינו שחינך אותם 

לתורה ולמצוות, רק אז המשיכה של עשו לקחה אותו למקום 

 המרוחק שהוא הגיע אליו. 

ננסה להיכנס אל הדברים ולהבין גם מה הדברים אומרים 

ו כאיש הרע, ז שהיינו בגן התרגלנו לסמן את עשכי מא -לגבינו 

אך הגיע הזמן שנבין גם את  -כמי שאין לנו שום ממשק איתו 

שבחיקו  יש מדרש מפורסם שאומר הכוח של עשו שטמון בנו.

יצחק מחבק את ראשו של  5ו.של יצחק נמצא ראשו של עש

והוא נח יחד איתו בקברו במערה. יש כאן  -לא את גופו  -עשו 

 נקודה עמוקה שצריך להיכנס אליה.

ישמעאל הוא 'בן האמה', הוא סוגיה  ו איננו ישמעאל.עש

וא גוי. עשו דוד רחוק. ה-חשובה אמנם אבל הוא מקסימום בן

לעומת זאת הוא אח מאותה רחם של יעקב והגדרתו בהלכה 

היא 'ישראל מומר', וצריך להבין וללמוד אותו ואת הקשר 

                                                           
בפיו, ושואלו, אבא  לצוד ולרמות את אביו. יודע ציד" -שם כ"ז עי' רש"י  3

 ".צותאת המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במ היאך מעשרין
החיתיות ו היה כבר נשוי עשרים ושלש שנה לשתי נשותיו עש הזמןבאותו  4

ממנו וניניה נכדיה  שרבקה כבר טיילה בעגלה עם דיתכן מאובשמת ויהודית, 
 עמלק וכו'...אליפז,  -

המיוחד שבינו לבין יצחק לעומק. 'עיקר תולדותיו של יצחק 

 עשו' זו לא דרשה, כל הפרשה מסתובבת סביב זה.

ו הרבי מליובאוויטש מנתח ניתוח מדהים. הרמב"ם בהקדמת

למסכת אבות, 'שמונה פרקים', מדבר בפרק השישי על שני 

סוגי עובדי ה'. האחד הוא 'החסיד המעולה' והשני הוא 'הכובש 

את יצרו'. החסיד המעולה הוא מי שעצם תאוותיו ושאיפותיו 

מושכות אותו בדרך כלל למקום מאד רוחני, לעומתו הכובש 

ש וריך לכבאת יצרו הוא מי שלוחם בתאוותיו דרך קבע. הוא צ

'לפום צערא  -את יצרו ולנצח את התאוות. עליו אומר התנא 

אגרא'. הצער, הכאב, איננו בכך שהוא דוחה את רצונותיו 

'אפשי לאכול חזיר, אפשי לבוא על  -השליליים, אלא אדרבה 

ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עלי'. והרמב"ם דן  -הערווה 

החסיד המעולה או  -שם מי הוא בעל המדרגה הגבוהה יותר 

 הכובש את יצרו.

האם כבר בהיות העובר ברחם אמו  -נתייחס לשאלה ששאלנו 

תומתו של יעקב  -נקבע גורלו? 'יעקב איש תם יושב אהלים' 

מביאה אותו לשבת באהלים. יעקב אף פעם לא היה צריך 

לקחת ריטלין, תמיד הוא היה יושב אהלים, זו הייתה שאיפתו. 

  -ו. לעומתו עשו, 'איש יודע ציד איש שדה' אלו היו התאוות של

ק ֶאת ָחֵ֛ צְׁ ֱאַהֵ֥ב יִּ ֶּֽ י ַוּיֶ ַ֖ו ּכִּ ש ָ ה ֹאֶהֵֶ֥בת ֶאת עֵּ ָקַ֖ בְׁ רִּ יו וְׁ ָ֑ פִּ ד ּבְׁ יִּ ב ַצ֣ ֲעֹקֶּֽ ֶּֽ  .יַ

 )בראשית כ"ה, כ"ח(

'כי ציד ) בניגוד לנימוק שהתורה מביאה לאהבת יצחק את עשו

, אין נימוק לאהבתה של רבקה את יעקב. עשו איש (בפיו'

גם בעל התאווה ובעל התשובה שיכולה  השדה ויודע הציד הוא

 לבוא מהמקום הכי נמוך אם רק יידע לכוון את עולמו. 

 מעשה אבות סימן לבנים

  -נתחיל את הכל בשאלת מפתח 

את הכוח שלנו לעבוד את הקב"ה בעולם החומר הגשמי בו אנו 

מצויים, אנחנו מקבלים מאברהם, יצחק ויעקב. לכן אנו 

 -שוב ושוב מזכירים אותם בכל תפילה 

 להי יעקב.-להי יצחק וא-להי אברהם, א-א

כי 'מעשה אבות סימן לבנים' במובן העמוק משמעו שמעשה 

האבות הוא הענקת כח לבנים שיוכלו לעמוד בכל המהמורות 

והאתגרים שהם עתידים לעבור. אז אם האבות הם מרכבה 

לשכינה, הם ביטול הרצון המוחלט, אז מה נותן לי את הכוח 

לעמוד בעולם של ייצרים? עולם של מאבקים, עולם השחור 

וך? הרבי אומר שעל זה כל מריבת יעקב ועשו בבטנה והחש

מהי העבודה המעולה  -של רבקה, שרבו על נחלת שני עולמות 

יותר? מה היא העבודה שבשבילה ברא הקב"ה את העולם ? 

שמהפך את הרע לטוב או  6הצדיק -מי היא הדמות האידיאלית 

הבינוני שמתמודד ונמצא כל הזמן במאבק מתמיד בין שתי 

 יו?נפשות

ַוֲהָוה ֵריֵשיּה ְדֵעָשו ִמְתַגְלַגל ַעד ְדַעל ְלגֹו " -גום יהונתן בראשית נ', י"ג עי' תר 5

 .ְבגֹו ִעיְטֵפיּה ְדִיְצָחק ָאבֹוי"ְמַעְרָתא ְוַאְתַנח 
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הזוה"ק שהבאנו לעיל מתאר את שנות חייהם הראשונות של 

עשו ויעקב איך ששניהם מושפעים מאברהם וגדלים במצוות 

והניסיונות של עשו הם קשים מאד.  -ובתורה, כל אחד בדרכו 

תמיד למדנו את הפרשה כאילו יעקב הוא הטוב היחיד ועשו 

יצחק  הוא הרע המוחלט, אבל עלינו ללמוד ולהפנים שתולדות

זה הרבה יותר יחד. שניהם אלו 'יעקב עשו האמורים בפרשה'. 

. הרי אלמלא אני מקבל את זו האמתקשה ללמוד ככה, אבל 

אני מנותק מהם, הם  -הכח להתמודד מאברהם, יצחק ויעקב 

ניסיונות ים ועליונים, אבל הם לא קשורים לנישאים גבוה

ה מאד, ולהתמודדויות שלי. והמלחמה שלנו בעולם הזה קש

  -ובלשון התניא 

ֶצר  ּבֹר ַהּיֵּ ש ְׁ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה, לִּ ָחָמה ּגְׁ לְׁ יא מִּ הִּ ֱאֶמת ש ֶ ּנֵּה ּבֶ הִּ וְׁ
ש  ֶלָהָבה... אֵּ ר ּכְׁ  )תניא ל'( ַהּבֹועֵּ

מופיע בזוה"ק שרבקה מצווה ליעקב שיביא לה שני גדיים כדי 

שהיא תכין 'מטעמים לאביך כאשר אהב' )כ"ז ט'(, והכוונה היא 

לא רק ליצחק אלא גם לאביו שבשמיים, שיש שני סוגי 

האחד זו העבודה המתוקה, עבודת  -מטעמים שהוא אוהב 

 הצדיקים, אך הוא אוהב לא פחות, אם לא יותר, את העבודה

של הפיכת המר למתוק, עבודת ההתמודדות, הכניסה למטה 

לתוך הביבים והקשיים ולעשות תשובה ולתקן דווקא משם. 

הקב"ה אוהב את שני המטעמים הללו. הזוה"ק ממשיך במשל 

ואומר שרק ילד קטן אוהב רק את המתוק. אמרנו לא פעם 

בחיוך שהילדים הקטנים מגיעים לשולחן רק למנת הקינוח... 

ילד גדול יודע שגם חמוץ, מר וחריף הם טובים ולפעמים אבל 

 זה אפילו העיקר.

 עבודתו של יצחק

זו עבודתו של יצחק לאורך כל הפרשה; לכאורה באמצע 

הסיפור של יעקב ועשו, אחרי שעשו מוכר את הבכורה ליעקב, 

 -התורה מעבירה אותנו לפרק 'משעמם' שלא קשור לסיפור 

הפרשה שלנו אין עיקרה  -נותנת ירידת יצחק וגרר. אך היא ה

כל סיפור הבארות הוא איך  7ביעקב ועשו אלא דווקא ביצחק.

יצחק חופר וחופר ומגלה שלא משנה איפה אתה נמצא, תמיד 

אפשר למצוא בעומק מים חיים, אלוקות. כל חפירת הבארות 

עניינה היא שגם כאשר אתה מגורש מפה ומשם, ומתעוררת 

נחפור עוד קצת לתוך הנפש, גם עליך שטנה ועשק הרי שאם 

נמצא שם באר מים חיים!  -בנפשו של היהודי האדמוני הרחוק 

 זו עבודתו של יצחק.

עשו ויעקב בתחילת דרכם באמת מריבים בנחלת שני עולמות, 

שיעקב יהיה  -ובשלב מסוים יש מעין הסכמה ביניהם 

ש ה'יששכר' ועשו יהיה ה'זבולון'. 'אני', אומר יעקב, 'אהיה האי

תהיה האיש יודע ציד איש עשו התם יושב האהלים ואתה 

שדה ונפעל יחד בעולם, מה שקין והבל לא הצליחו לעשות. ה

ו תהיה קין, איש השדה. הבל רועה הצאן ואתה עשכאני אהיה 

יש לי כוחות אבל נפעל בהרמוניה, אתה לא תהרוג  -נפעל יחד 

ל אותי ואני לא אותך'. אך ביום מותו של אברהם, כאשר מבש

יעקב נזיד עדשים קורה דבר מופלא. מותו של אברהם הוא 

ההפסקה של צינור החסד המופלא שבא מלמעלה ומעניק 

                                                           
זצ"ל שפרשיות חיי שרה ותולדות הן קוק מרגלא בפיו של הרצי"ה  7

  הפרשיות של יצחק.

לכולם, ואז מגיע עשו למשבר קשה מאד. לפי התיאור של 

המדרש, עשו ממש נשבר ממותו של אברהם. הנזיד שיעקב 

מבשל הוא סעודת ההבראה שהוא מכין לאביו, וכאשר עשו בא 

ועשו נשבר.  -מספר לו על סבא אברהם שנפטר  מהשדה הוא

הוא מרגיש שצינור החסד ניתק ממנו ולא יהיה מי שילטף אותו 

ויעניק לו את הכוחות הללו מעכשיו, ואז הוא בז לבכורה, 

לעבודת הבכורים. הוא שואל את יעקב מהי עניינה של 

  -העבודה הזו ולפי רש"י שם הוא מבין כי 

ורה, שלא תהא כל עת העבודה מתנודדת והולכת היא הבכ
 בבכורות, כי שבט לוי יטול אותה.

 . stateEeal Rועשו רוצה עסקים מבוססים, בטוחים, 

הזכרנו פעם את פירושו המופלא של הספורנו על שמו של 

עשו. עשו לא נקרא 'אדום' על שנולד אדמוני, 'כולו כאדרת 

  -שער', אלא דווקא 

ן ... י ָנ֙א מִּ נִּ ָ֤ יטֵּ עִּ י ַעל ַהלְׁ כִּ ף ָאֹנָ֑ ַ֖ ֵ֥י ָעיֵּ ה ּכִּ ָאֹד֙ם ַהזִֶּ֔ ם ָהֶּֽ ָאֹדָ֤ ָרא ָהֶּֽ ֵ֥ן ָקֶּֽ  ּכֵּ
ֹום ֹו ֱאדֶּֽ מַ֖  )כ"ה, ל'( .ש ְׁ

זה קצת מעליב, לא? הוא נולד אדמוני אז קוראים לו 'עשו', 

ושמו 'אדום' הוא בגלל שהוא אהב מרק אדום. ואם הוא היה 

המרק? כל  -אוהב מרק כתום או ירוק? זו המהות שלו 

ישראל ואדום זה על הצבע של המרק? בסך הכל  המלחמה של

  -הוא היה רעב... מבאר הספורנו 

כשראו שכ''כ התמכר למלאכתו . על כן קרא שמו אדום
הנפסדת אשר לא כתורת האדם עד שלא הכיר בנזיד כי אם 

 צבעו. קרא שמו אדום.

עייף הוא הריח את נזיד העדשים, אבל כשעשו בא מהשדה 

הוא לא הצליח לתאר אפילו את הריח של התבשיל, ורק נתפס 

לצבע שלו, לחיצוניות שלו. כשאנחנו נכנסים הביתה ומריחים 

הרי  -איזה ריח טשולנט טעים אף פעם לא אמרנו 'אדום' באויר 

ודדותו אנחנו מדברים על הריח. יעקב גילה כאן עד כמה התמ

של עשו עם המציאות ועם תאוותיו קשה, עד כמה הוא יכול 

לקחת את זה למקום החיצוני ואפילו לא להריח את התוכן של 

ואז  -נזיד העדשים אלא רק לראות את הצבע, את החיצוני שלו 

 8הוא נבהל. הוא לא קנה מעשו את הבכורה במובן של הירושה,

בל את האחריות על אלא הוא קונה ממנו את הביטחון שהוא יק

המשך עבודת הקרבנות, על המשך עבודת המקדש, שהיתה 

 נחלת הבכורים בלבד באותה שעה.

למשבר הזה הגיע עשו, אומר הזוה"ק, עם הפסקת הצינור של 

אמנם אין יותר את  -אברהם. אך דווקא אז מגיע יצחק ואומר 

החסד, את גשמי הברכה שבאו מלמעלה בברכת אברהם, ולכן 

 ריך לחפור עוד ועוד ולמצוא שם את התוכן.עכשיו צ

 -כשהם רבו על נחלת שני עולמות הם באמת רבו מי עדיף 

רוח הגדולה יותר לקב"ה. 'מריבים בנחלת שני -מיהו הנחת

עולמות'. ועל כרחם של יצחק, יעקב ועשו ואפילו על כרחה של 

נגזר  -רבקה שמקבלת את זה בנבואה ש'שני גויים בבטנך' 

ה את הכוח העשווי הזה בתוכנו, שאנחנו נהיה גם שאנחנו נגל

ו' מונח בחיקו 'רישיה דעש-שו. זה עומק הרעיון שיעקב וגם ע

 שאם לא כן, הוא לא היה צריך להשתדל לקבל לאחר מכן את הברכות. 8
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של יצחק. מי שנכנס לאולם יצחק במערת המכפלה ולא רואה 

את ראשו של עשו מונח בחיקו של יצחק מפספס את כל 

הנקודה. הוא מספר לעצמו איזה סיפור רומנטי שאינו אמיתי. 

לחיבור עם יצחק,  ו' הוא הדבר שכל הזמן כמהַ ה דעש'רישי

לחיבור עם האמת הפנימית, עם הכוח האדיר של חפירת 

 הבארות. 

יצחק, כמו עשו, הוא איש שדה. הוא יוצא 'לשוח בשדה', הוא 

יודע לחפור בארות גם את אלו שחפר אביו אברהם וסיתמום 

 הלמטה לא -פלישתים. כי כאשר החסד בא מלמעלה למטה 

משתנה במהותו. אולי הוא מתרגש, הוא אוהב את אברהם 

אבל הוא לא מתהפך באמת. מי שמחזיר בתשובה את 

ישמעאל הוא רק יצחק, שהולך לבאר לחי רואי ומביא אותו 

חזרה, מי שהביא את הגר חזרה לאברהם הוא יצחק. 'אלה 

הפרשה עוסקת במה שיצחק בא ללמד אותנו,  -תולדות יצחק' 

את הכוח שבו אנחנו חיים בעולם מבלבל של להחדיר בנו, 

מאבקים פנימיים ותאוות, עולם של 'אפשי ואפשי, ומה אעשה 

ולנצח את העולם הזה! זה הכוח  -שאבי שבשמיים גזר עלי' 

של נחלת שני עולמות שאנחנו מקבלים מאבותינו. הם העבירו 

לנו את הכח 'היצחקי' הזה להתמודד גם מול 'העשוויות' 

 שבתוכנו. 

  -וכאשר יצחק קורא ליעקב ומריח אותו 

ַרח ֶאת ֵ֛ ה  ַוּיָ ֶדִ֔ יַח ש ָ ֣ רֵּ י ּכְׁ נִִּ֔ יַח ּבְׁ ֣ ה֙ רֵּ אֵּ אֶמר רְׁ ָ֑הוּ ַוּיָֹׂ֗ ֲרכֵּ ָבֶּֽ יְׁ יו ַוֶּֽ ָגָדַ֖ יַח ּבְׁ ֵ֥ רֵּ
ֹו  ֲרכַ֖ ֶּֽ ֵ֥ר ּבֵּ  )כ"ז, כ"ז( ה'ֲאש ֶ

'גם ברוך  -הוא אומר בעצם שגם ביעקב קיים הכח העשווי ו 

כי  -חסר ו' יהיה כתוב יהיה'. הוא מבין שצריך ש'תולדת יצחק' 

העניין העשווי, שבכל אחד תולדות יצחק בא לדבר דווקא על 

תנו! והוא גם בא לומר שהתפקיד שלנו איננו רק ואחת מא

התפקיד של 'איש תם יושב אהלים' אלא יחד עם זה גם 

את  התפקיד של 'איש יודע ציד איש שדה', שמצליח להעלות

 הכל.

 עשו שבתוכי

עד גיל חמש עשרה של עשו, הייתה לאברהם השפעה עצומה 

עליו. עשו היה 'הצלחה חינוכית', אבל היא הייתה רק באופן 

של מלמעלה למטה, חיצונית, העשו הפנימי לא השתנה 

הכל קרס. שינוי פנימי אמיתי  -ובאמת כאשר הגיע רגע קשה 

עבודת יצחק, מהדין יכול להתרחש דווקא מעבודת הגבורה, מ

ו. והקב"ה כולת לשנות את הכח הפנימי גם בעששיש לו את הי

מסובב את הכל כדי שהכח הזה שמעביר יצחק לא יגיע לעשו 

אלא דווקא ליעקב שמקבל גם את ברכתו של עשו. כל הצרות, 

כל האתגרים והכאבים שיעבור יעקב הם כיון שהוא יצטרך 

את  -הוא יישא שתי נשים מעתה את שני הכוחות גם יחד. לכן 

רחל, רועת הצאן, הדומה לו, אך גם את לאה שיוצאת לקראתו 

אך כדי להבין  10ומיועדת היתה ליפול בגורלו של עשו. 9לשדה

צריך להכיר טוב טוב  -את שני הכוחות הללו שנמצאים בתוכנו 

 את עשו. 

                                                           
ֶרבֶ֒  9 ב ִמן־ַהָשֶד֮ה ָבֶעֶ֒ א ַיֲעק ֹ֣ ה ִלְקָרא֗תֹו..."  )בראשית ל', ט"ז("ַוָיב ֹ֨ א ֵלָאָ֜  ַוֵתֵצֹ֨

הגדולה לגדול  ,שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן" 10

 " )רש"י, שם, כ"ט, י"ז(והקטנה לקטן

בסוף פרשת וישלח יש פרק שלם )ל"ו( מרתק על תולדות עשו 

אלוף זה ואלוף וזה ואלוף זה. ולפעמים אנחנו שואלים למה  -

צריך את כל האריכות הזו בתיאור כל המלכים והאלופים של 

עשיו הרשע. כשהתורה סיפרה לנו על תולדות נח הבנתי שזה 

נחוץ כדי להגיע לאברהם וכיו"ב, אבל מה עניינים אותי כל 

לדות 'אלה תו-המלכים שמלכו לעשו? הרי אין זו הקדמה ל

תולדות  -יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה' )ל"ז, ב'(. והתשובה 

עשו זה הסיפור שלנו כולנו. תולדות עשו זו הנקודה שהיו 

מריבים עליה יעקב ועשו בנחלת שני עולמות. אין זה סיפור על 

ילד אחד שהיה ברחם והיה חסר סיכוי שגורלו נגזר עליו, חס 

 ושלום.

'בראת  -באת בגמרא )ב"ב( התניא עונה על שאלת איוב המו

צדיקים בראת רשעים', שלכאורה אין בחירה חופשית, ואומר 

שבמובן מסוים ועמוק יש בזה אמת, שיש נטיה פנימית לכל 

אדם. יש מי שנפשו נוטה לצד 'איש תם יושב אהלים' ויש מי 

שתכונת הנפש שלו נוטה יותר לבינוני המתמודד, אבל שניהם 

רוח שנגרמת -י הקב"ה, והנחתהם שני מיני נחת רוח לפנ

לקב"ה מהתשובה, מהעבודת ההתגברות על התאוות, 

עבודת איש השדה היודע ציד, זה שיודע לרמות ויכול לאט מ

לאט לרמות את יצרו הרע, שיודע לחיות בעולם הזה ומסובך 

פחותה  איננההיא  -בתוכו ודווקא מתוכו יכול להרים את הכל 

 וש של יצחק בעולם.מזו שיש לו מעבודת הצדיק. זה החיד

 הקשת בענן

פתחנו את הכל בראש חודש כסלו ובמזלו הקשת. חודש כסלו 

כל  11בשיא החושך. -הוא החודש שבו האור מנצח את החושך  

מלחמת בני אור בבני חושך היא המלחמה של החודש הזה 

אברהם הוליד את  -שתחילתו ב'ואלה תולדות יצחק בן אברהם 

המפרשים הראשונים  יצחק'. שאלנו את שאלתם של

והאחרונים על הקשת שהיא הרי תופעת טבע ומדוע הכתוב 

שעצם  מסביריםהמפרשים העמוקים  -מגדיר אותה כאות? 

הטבע הזה גופא, כלומר, שקרני השמש והעננים יכולים 

לעמוד במצב מסוים שבו משתקפים קרני השמש מתוך הענן 

, אך זה בריאה טבעית אמנם וז -בצורת הקשת על שלל צבעיה 

רק עכשיו,  -נברא רק לאחרי המבול. 'את קשתי נתתי בענן' 

לא לפני כן. ההסבר בזה הוא שלפני המבול האויר של העולם 

היה הרבה יותר חומרי, לכן העננים, שנוצרים מלמטה, היו 

ולא היתה להם היכולת  יותר 12חומריים יותר, גסים ועבים

ם ולכן לא לקלוט את אור השמש באופן שהאור ישתקף דרכ

. מה שקרה במבול הוא בעולם היתה מציאות של קשת

במקווה, הזדכך וגם העננים נעשו זכים  נטהרשהעולם כולו 

וממנו יותר. האתערותא דלתתתא, האד שעולה מן הארץ 

נעשה דק ועדין יותר ולכן יכולה מעתה להיווצר נוצרים העננים 

קשת. התשובה  -השתקפות של אור השמש לגווניה בענן 

לפני  -ם התשובה הפנימית הפיסיקלית הזו היא בעומקה ג

מסוימת היה במדרגה גבוהה יותר,  העולם מבחינה ,המבול

האנשים חיו אז מאות רבות של שנים, אבל מאידך לא היה 

 החודש בו הלילות הם הארוכים ביותר בשנה. 11
 ענן בעברית הוא 'עב'. 12
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'ביטוח רפואי' שמבטיח את הישארותנו פה, את שרידותו של 

המין האנושי בעולם. בעקבות המבול, עברנו אמנם 'לקופת 

אבל יש  -אה ועשרים שנה חולים', עברנו לחיות מקסימום מ

 ביטוח, 'לא אביא עוד מבול'. 

לא יסתמו יותר  ועכשי -מעין זה הוא ההבדל בין אברהם ליצחק 

כך גם את העשו שבתוכי. זוהי עבודתו דאת הבארות, עכשיו נז

של יצחק. נחפור בארות מלמטה ונגלה את גווני הקשת דרך 

העננים שיבואו אף הם מלמטה. תכונת הטבע של הקשת 

באה בעיקר מההזדככות של העננים  -התחדשה במבול ש

 עולם הזהמהארץ, והיא העבודה העצמית שלנו פה מלמטה ב

 ו שנח 'בעיטפי יצחק' אביו. על הזיכוך שלנו. זהו הרישיה דעש

 בני אור ובני חושך

 13חודש כסלו הוא היחיד שבו נוצר ממש המזל שלו, הקשת.

 14מה רוצה מלכות יוון, איתה אנחנו מתמודדים בחודש הזה?

רוצה עולם רוחני, אין לה שום בעיה עם בית דווקא היא 

במלכויות שהיה המקדש והיא לא מבקשת להחריבו כמו 

אבל יחד עם  -'אנחנו בני תרבות, אנחנו מתקדמים  -רות אח

נפעל לעבות את הגסות שלך בעולם באופן כזה זאת אנחנו 

שלא תתכן אפשרות להיווצרות של קשת בענן. נשאיר את 

אבל לידו נבנה גימנסיון,  -המקדש, אפילו נעשה ממנו מוזיאון 

איצטדיון ותיאטרון, ונגזור על היהודים שלא ימולו את עצמם, 

ושימשיכו לדבר על אלוקות בשמיים וכל  -ולא יקדשו את הזמן 

 .ילוסופיות נעלות. זה דווקא נחמד'מיני פ

היחיד שהחג שבו חל בסוף החודש, החודש הוא כסלו 

חודש הבא. תוך השך אפילו לכשהירח מתמעט, והוא נמ

חנוכה מופיע בשיא החושך, כי כל עניינו הוא איך אני מצליח 

מפה לפרוץ את הטבע עד לנר השמיני. ואל מול האמירה 

אנחנו מייצרים את  -היוונית שמנתקת בין השמיים והארץ 

החיבור מהארץ אל השמיים שלמעלה ומגלים שאני מסוגל 

י ואפשי ומה אעשה להתמודד גם עם העבודה הכי קשה, 'אפש

 אבי שבשמיים גזר עלי'.

הויכוח הגדול בין יוון וישראל הוא האם אני צריך לזכך את 

העולם וליצור עננים שמאפשרים לשמש להופיע דרכם. האם 

 או שבאמת יש שני עולמותיכול לזכך את העולם בכלל אני 

ואי אפשר לערבב  -, האחד חומרי והאחר רוחני נפרדים

שבאתונה יסתובבו הפילוסופים  -רסה ביניהם? זה מה שיוון ג

ספרטה מורידים רגליים של בכל מיני סימפוזיונים ובמקביל ב

גוף מנותק מרוח,  נפתחַ ש .ק לפי הקצבולא בדי יםאלו שרצ

וניצור 'תרבות', או שהתפקיד שלי הוא  -ורוח מנותקת מגוף 

, ה'עשה לי מטעמים'. המלחמה הרצינית ת החיבורעבודבדיוק 

נים היתה על ברית המילה. כידוע, כל ביותר מול יוון והמתייוו

תחרויות הספורט ביוון העתיקה היו נערכות בעירום, 

רלותיהם, היו מושכים בע בהם, שתתףהכדי ל ,והמתיוונים

ן ניתוחים פלסטיים שמטרתם היתה להסתיר את המילה, עימ

את הברית, להסתיר את 'הזיכוך מלמטה', ולהתבייש ברעיון 

  הזה. 

                                                           
הטלה )קרבן פסח( מאפיין את  –בכל חודש יש לו את האופי של המזל  13

ניסן, המאזניים את הדין של תשרי וכו', אבל רק חודש כסלו הוא החודש בו 
 נוצר מזלו הקשת בענן כנ"ל.

חק. אברהם שהוריד את הכל חודש כסלו מתחיל בתולדות יצ

מלמעלה למטה, הביא לעולם את החסד וגילה לעולם את 

ההשפעה הזו לא יכולה  -הקב"ה, אבל את העולם הנמוך 

להפוך. כדי לזכך ולהפוך את העשוויות שבי צריך את יצחק 

הנעקד, צריך לעקוד את גופי ואת רצוני, צריך את חפירת 

תופיע  -א מיצחק הבארות מלמטה. מהתהליך העמוק הזה שב

הקשת בענן. זה נפלא שהברית הראשונה בין הקב"ה ובינינו 

היא ברית הקשת בענן, עוד לפני ברית המילה. ברית הקשת 

 -רת מזיכוך הטבע כדי שהאור האלוקי יוכל לחדור אותו צנו

 בדיוק כמו ברית המילה שתבוא לאחר מכן אצל אברהם.

חשוב מאד ואנחנו ו היה איש . עש'מריבים בנחלת שני עולמות'

 -ונרומם אותם קיבלנו את הכוחות שלו כדי שנתעל אותם 

לעבוד את ה' לא רק בישיבת האהלים אלא גם בידיעת הציד 

והשדה. 'גם ברוך יהיה' יאמר לנו יצחק וישלח אותנו לעשות 

את העבודה של יעקב ועשו יחד ולחזור עם רחל ולאה. זו עבודת 

פרשות הללו החיים שלנו. אין עוד חודש שצריך לעסוק בו ב

  .הזה שבו מתחיל להתברר עניין הקשתיותר מהחודש 

בני האור הם אינם אלו מלחמת בני האור ובבני החושך. 

חודר ליונים' אלא אלו שמאמינים שהאור שמאירים 'אורות ע

הנה כי אני מזכך את המציאות בעבודתי. בני החושך הם אינם 

 -ההיפך אנשים פרימיטיביים שמאיימים בחושך אלא בדיוק 

הם מציעים פרוג'קטורים עצומים של תרבות יוונית מרתקת, 

הם רק אומרים שזה קיים בלי שום קשר לעבודת הזיכוך שלי 

 עניינו של חודש כסלו.כל מלמטה. זה 

יה"ר שנזכה לחודש של אור וטוב ונצליח להחדיר את אור ה' 

'אור חדש על ציון יאיר ונזכה כולנו -לתוך המציאות שלנו, ו

 לאורו'.במהרה 
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 של כל החודש.
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