
 "פתש כסלו                   בס"ד                                                                                                          

 ּתֹוְלֹדותנגיעות מפרשת השבוע 

ןמתחילה "  תולדותפרשת השבוע  .חודש טוב ומבורך ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק, בֶּ הפרשה בפועל  . " ַאְבָרָהם-ְוֵאלֶּ

 ביניהם ים עימותהועל ו יעקב ועשהתאומים על בניו יצחק ויותר רותיו של וכתוב על תולדותיו וקת למעטמ

 .ם עד הפיוס הגדולל ימי חייהלאורך כועוד בהיותם ברחם אימם  ושהחל

 

 לרמות את בעלה תאומים מעודדת את יעקב שני השל  םאמ ,רבקהכיצד  ,בפרשה שאלות מוסריות קשות

ִאיׁש " יצחק מעדיף את עשו ? כיצד יעקב מדוע ?  עשואחיו  - הנוסף ולגזול ברכה שנועדה לבנהואביו 

 ת הזו ?מהתרמיהתורה רוצה שנלמד מה  ? ה לאחרתחזמו ואת אחיומרמה את אביו  " ָּתם, ֹיֵׁשב ֹאָהִלים

ביא הרב זקס מ,  פרשנויותהרים של  נםיש. תרמיתחומרת הבואינם מקלים ם "מורחים " הפרשנים אינ

רבקה ידעה היטב שיעקב אמור להיות  .היכלשלא מדובר בהעדפה  - אחת פרשנות .הפוכות פרשנויותשתי 

ר " בהיותה בהריוןעוד ה' "י נאמר לה בבירור עממשיך דרכו של יצחק הרי  ָלּה, ְׁשֵני ֹגִיים ְבִבְטֵנְך, ה'  ַויֹאמֶּ

כאמא של קה . רב" יעקב נבחר ע"י ה' .ּוְׁשֵני ְלֻאִמים, ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו; ּוְלֹאם ִמְלֹאם יֱֶּאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר

מכר הוא , פזיז , צייד בעל דחפים עשו .מנוגדרואה היטב שהנבואה מתגשמת לפי אופיים השונה והשניהם 

 נחת לא הסב , הוא לעתידחכות במקום ל מידיק דחפים סיפומעדיף הוא  .נזיד עדשיםעד את בכורתו ב

ןַוְיִהי ֵעשָ "  להוריו ת-ו, בֶּ ת ְבֵאִרי ַהִחִּתי-ְיהּוִדית, ַבת-ַאְרָבִעים ָׁשָנה, ַוִיַקח ִאָשה אֶּ ֵאיֹלן ַהִחִּתי.  -ָבְשַמת, ַבת-ְואֶּ

האם אדם זה ראוי להיות  .כלפי הוריו ואדישותזלזול  גיןעשו הפ" ַוִּתְהיֶּיןָ, ֹמַרת רּוַח, ְלִיְצָחק, ּוְלִרְבָקה.

                   דוגמא אישית ?ת וולהנהיג ולההאם יוכל  ? הענקים של יצחק ואברהם ורשם הרוחניי

היא קיבלה את גזרת ה'  ,יא איננה אשת תככיםה .המלא חסד של רבקה האופייהכרנו בפרשה הקודמת את 

 .גותו של עשוהגם אם נראה שבעלה "עיוור " להתנופועלת להגשים אותה 

 וייעודלפי  ברכה לכל אחד מהם הוא הכין. ואת אופיים שיצחק הכיר היטב את בניו ,היאאחרת פרשנות 

ן"  מה ועוצ וחכאת עשו הוא התכוון לברך בעושר  .לה זאתבלב התרמיתאולם  ים, ִמַטל קְלָך, ָהֱאֹל-ְוִיּתֶּ

ץ יָך, ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך  ְלָך ְלֻאִמיםַיַעְבדּוָך ַעִמים, וישתחו  ְוֹרב ָדָגן, ְוִתיֹרׁש ַהָשַמִים, ּוִמְׁשַמֵני ָהָארֶּ ֱהֵוה ְגִביר ְלַאחֶּ

ָך  .אלו לא ברכות הברית ולא הברכות שקיבל יצחק מאברהם שעסקו בצאצאים ובירושת הארץ"   ְבֵני ִאמֶּ

ָך; ְוָהִייָת, "  -עזיבתושבירך יצחק את יעקב לפני בברכות רואים זאת  ְוֵאל ַׁשַדי ְיָבֵרְך ֹאְתָך, ְוַיְפְרָך ְוַיְרבֶּ

ן .ִלְקַהל ַעִמים ת-ְוִיּתֶּ תְלִר  ִבְרַכת ַאְבָרָהם, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך-ְלָך אֶּ ר-ְׁשְּתָך אֶּ יָך, ֲאׁשֶּ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ָנַתן ֱאֹלִהים -אֶּ

יושב אוהלים הוא נאלץ לברוח להמשיך כם במקו .שינתה את חיי יעקבו ההשפיעהתרמית  " ְלַאְבָרָהם

 יעקב מתלונן -קשרלש רמזים ברורים וילתרמית של לבן קרבן  פלנובעצמו שנה הוא  20מ  מביתו ליותר

ל"  הרמיה על מעשיה  ר אֶּ עונה לבן " ו.ִרִמיָתִניֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָמְך, ְוָלָמה  ִשיָת ִליזֹאת עָ  ָלָבן, ַמה-ַויֹאמֶּ

ה ֵכן ִבְמקֹוֵמנּו-לֹא " ית מרתאת ויעקב רכישת הבכורה ע"י רמז ל"  ָלֵתת ַהְצִעיָרה, ִלְפֵני ַהְבִכיָרה--ֵיָעשֶּ

לא נהוג לעשות מה אצלנו  –מוסר את יעקב כביכול לבן הרמאי מלמד  .מידה מידה כנגדנראה כ .ברכותה

האילוץ לעזוב את  ו.את הברכות הוא רואה רק בסוף ימיומסכת תלאות לפכו חייו של יעקב ה ...שעשית

בשיחתו יעקב מודה  .בתרמיתהוב ל יוסף בנו הא, האובדן שילדיובין המתח בין לאה לרחל השנאה  , הבית

פטר יהוא ביקש להעד ש סבל לכל החייםלרמה לו " המרמה ג ְמַעט ְוָרִעים, ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַייעם פרעה "

ת-ַקחם לעשו " בימהברכות ולהש ר ֻהָבאת ָלְך-ָנא אֶּ  .      בדרכם ארבע הדמויות פעלו כל  ."ִבְרָכִתי ֲאׁשֶּ

לה , עשו נהג הנבואה שנמסרה ה שאפה לקיים את רבק ,התואמת לוה יצחק ביקש לברך את עשו ברכ

 אלא בהוראת לא מיוזמתו הוא פעל פון מציעקב חש נקיפות ורץ לכבד אותו בארוחה טובה , כבוד באביו 

                            . ים כשריםהיא פועלת ממניעשין לה מאממך על שיקול דעתה ווסתוך שהוא  מוא

 .ניסו לתקן אותםאך הם עשו שגיאות  ,היו בעיות מוסריותינו אבותלהתורה מראה שגם  .אלו הם החיים

ניצח ש לאחר מול לבןהצליח ו התמודדלאחר ש בעל שבט גדולהוא ו לאחר שהתבסס והתעצםיעקב 

     .ידיםדים כידנפרהם לבסוף . עשולמחזיר את הברכות מתנצל ו ,מתפייסהוא  בשיא גדולתו ,מלאך

 ...גיעו אל הברכותש וישדוצאו מהדייהרי שהם ויתורים ועושים ברים על כבודם מתגכאשר מנהיגים 

                  

 טוב ומבורך.ם וחודש כסלו שבת שלו

 שלר איתן    

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


