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 פרשת תולדות נגיעות מ

 

הונאה  , קנאה  שנאה, . נקרא על האהבה,יצחק ורבקהה שמקימים במשפחבין השאר עוסקת  פרשת תולדות

 . לימוד מוסר ולקח לבאות אלאאין הכוונה לעסוק בפן הרכילותי  .ועוד

 

א ָאָדם " הב דווקא את עשואוהצדיק ק יצח -בנה לואם  ,ת אב לבנוקוראים על אהבאנו  –אהבה  רֶּ  " פֶּ

ת אֶּ . " ורבקה אחות לבן הנוכל אוהבת את יעקב הצדיק בֶּ ת ֵעָשו ִכי ַצִיד ְבִפיו ְוִרְבָקה ֹאהֶּ ת ַויֱֶּאַהב ִיְצָחק אֶּ

 ." ַיֲעֹקב

מעשיו של עשיו  .ליצחק יש שני בנים בעלי אופי מנוגד ובדומה לאביו הוא יודע ומכיר היטב את אופיים

ן צער הם ל םגורמיונשואיו  ַוִתְהיֶּיןָ, ֹמַרת רּוַח, ְלִיְצָחק,  ...ַאְרָבִעים ָשָנה, ַוִיַקח ִאָשה -" ַוְיִהי ֵעָשו, בֶּ

א ָאָדם צחק שעליו נאמר והבכור של י אחיו החורגבנו ישמעאל עם התמודד אביו אברהם ּוְלִרְבָקה"  רֶּ " פֶּ

מתאמץ בכל  ומגדל באהבה את עשיו  יצחק  ,דרכו של יצחק לבן הבעייתי שונהָידֹו ַבֹכל, ְוַיד ֹכל בֹו ". אולם 

אברהם אך בכל זאת ממשיך דרכו של . יצחק סוד טובאירו אצלו, לידו, מתוך אמונה שיש בו ימאודו להש

ו וכנראה שהוא  אלא אוהבו ומשאירו לצד הוא אינו מגרש את עשיו כפי שאברהם גירש את ישמעאל .שונה

ַוַיְרא ֵעָשו, ִכי ָרעֹות ְבנֹות ְכָנַען, ְבֵעיֵני, ִיְצָחק   " משפיע עליו לטובה כי עשו מנסה בכל זאת לרצות את אביו. 

ל ָאִביו ְך ֵעָשו, אֶּ ת-ַוֵילֶּ ן -ָמֲחַלת ַבת-ִיְשָמֵעאל; ַוִיַקח אֶּ  "לֹו ְלִאָשה ָנָשיו-ֲאחֹות ְנָביֹות, ַעל ַאְבָרָהם-ִיְשָמֵעאל בֶּ

  

נובעים מקשרי  לם וכו  ובימי חייתמודד השעמם  "קללות"שלש רבצו יעקב על מלמדים שחז"ל  -שנאה 

ל   " או רגשי מצפון  טותבבלי התל  ביקש להורגואשר התאום  אחיו עשיוהראשון , .משפחה ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאבֶּ

ת בשום אופן לא ניתן  אולם  אחיולכעוס על  טובה   לעשיו היתה סיבהאמנם  "  .ַיֲעֹקב ָאִחי-ָאִבי, ְוַאַהְרָגה, אֶּ

  על הדעת רצח אח תאום .ת להעלו

את יעקב   גוסה להראמנם לא ני. לבן העסיק אותו בתנאי עבדותלו ו שיקרנוכל אשר  .אחי אימולבן  ,השני

שניסה שים מייחסים לו והמפרהצליח לכבול אותו לאורך שנים אבל  לנשים בנותיוו את שתי נתן לואף 

מעלי ולהבדל  דלהיפרהבנים בניי והבנות בנותיי ולמה לך "מרו ובאמנוע מיעקב את שושלת האבות ל

 בזאת ביקש לעקור את הכל. " ממני

 

עליו צה" קפ"לבן, עשו ו -משתי הקללות הללוץ מנוחה והנחלה ונחלל הכשיעקב חשב שהגיע א -השלישי 

סכנה זו  .אליעקב האב היא הקשה מכולםובתוכם  ,שנאת הבנים בינם אחיםשל שנאת  הקללקללת יוסף. 

 .  לא מבחוץו  קיםשהוא ה פנימה בתוך הבית

 

ולבי אומר לי דגם שלשת אלה: עשו, לבן ויוסף, סימן הם לבני יעקב לדורותיהם   הרב אשר וייס אומר "

נגזר גם   -ליעקב ונגזר עליו  ככל מעשי האבות שהם סימן לבנים )רמב"ן בראשית י"ב, ו'(, ומה שאירע 

י עמים  שונות שנגזרו ע"גזירת שמד כ ,שזמם להרוג את יעקב אבינו עשיו גזירת. על זרעו בכל דור ודור

ית את התורה את הדת היהודשבקש לעקור את  הארמי לבן גזירתקו כ. ויש שהסתפשונים כנגד היהודים

  גזירת יוסף  ם היאאך הקשה מכולאמנם, לכל אלה יכולנו בחסדי שמים,  הכל, אך לא להרוג ולאבד.

שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ועדיין זו היא  המתבטאת ב"שנאת אחים" בינינו לבין עצמנו.

בנו היא תלויה ועלינו מוטל לעקרה מקרבנו  -מרקדת בינינו, ממנה עדיין לא נושענו, משום שגזירה זו 

   ולא להשאיר לה שריד ופליט.

 

ִאְתָך ָאֹנִכי,  -ִתיָרא, ִכי-ַאלבברכת ה'  " צליח בכל מעשיו וזכה הויצחק התמודד יפה בסופו של דבר 

תּוֵבַרְכִתיָך ְוִהְרבֵ  ן"   גשמו לבסוף טובות שהת ברכות  קשיים קיבליעקב על כל ה "  ַזְרֲעָך-יִתי אֶּ ְלָך,  -ְוִיתֶּ

ץקָהֱאֹל   ֱהֵוה ְוֹרב ָדָגן, ְוִתיֹרש ַיַעְבדּוָך ַעִמים, וישתחו )ְוִיְשַתֲחוּו( ְלָך ְלֻאִמים ים, ִמַטל ַהָשַמִים, ּוִמְשַמֵני ָהָארֶּ

ָך יָך, ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאמֶּ יָך ָברּוְך ;ְגִביר ְלַאחֶּ יָך ָארּור, ּוְמָבְרכֶּ   " .ֹאְררֶּ

 

בנו הברכות האמורות בפרשה ליעקב ע"י יצחק   ובע"ה ולקראת כניסת חודש כסלו הבעל"ט שיתקיימ 

 . ונזכה לאהבת חינם "ומשמני הארץ" –"מטל השמים " והן בגשמיות –שיהיה לנו כל טוב הן ברוחניות 

 

 שבת שלום וחודש טוב           

 לז" לעילוי נשמת אברהם חנן בן נתן ואטל                                               


