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למה אהב יצחק את עשו?
י קב ו שו נבבקו זה בזה  וד בהיות ברחם בום. דווה שנגזר 
 ?יהם ?היות בויבי נחח. ?ב רק שהיו שונים בבופי ובחזות, הם 
ִביׁש  ו  ֵ ָשׂ ַוְיִהי  ָ ִרים.  ַהְנּ ?ּו  "ַוִיְּגְדּ הוריהם:  גם ב?ב  זה וזה  ִנפ?ו 
ֱבַהב ִיְחָחק ֶבת  ב בָֹהִ?ים. ַוֶיּ ם יֵֹשׁ ֶדה, ְוַיֲ קֹב ִביׁש ָתּ יֵֹדַ  ַחִיד ִביׁש ָשׂ
ִפיו, ְוִרְבָקה בֶֹהֶבת ֶבת ַיֲ קֹב" )ברבשית כה, כז-כח(.  י ַחִיד ְבּ ו, ִכּ ֵ ָשׂ

ודו  בהבה רבקה בת י קב – בנו יוד ים.  וד ?פני הו?דת 
התבווים הכביבה ?ה כ? כך התרוחחותם ברחוה, שהיב ה?כה 

"ִ?ְדרֹׁש ֶבת ה'". וכך נ נתה: 

ִבְטֵנְך, ֵני גֹוִים ]כתיב: גיים[ ְבּ ְשׁ
ֵרדּו;  ַ ִיְך ִיָפּ ים ִוֵוּ ֵני ְ?ֻבִוּ ּוְשׁ

ּוְ?בֹם ִוְ?בֹם ֶיֱבָוץ, 
ְוַרב ַיֲ בֹד ָחִ יר. 
)ברבשית כה, כג(

יגבר  ? בנה  רבקה הבינה כנרבה בת הדברים כך: בנה הח יר 
הבכור ויש בד בותו, ויהיה וושיכם ההיסטורי ש?ה וש? יחחק, 
בבי ַ ם הברית. ?כן, ושנו?דו, בהבה בת הח יר. בב? בם כך, 
ודו  בהב יחחק דווקב בת  שול הבם ?ב סיפרה ?ו רבקה וה 
שו ה כשדרשה בת ה'ל וושגד?ו הנ רים, הבם ?ב יד  יחחק 

ו פרו  ופזיזל הבם בפשר ?ה ?ות  ? הד ת שבכן, כפשוטו  ש ׂשָ
ִפיו", כבי?ו הקיבה  י ַחִיד ְבּ ש? וקרב, יחחק בהב בת  שו רק "ִכּ
קוב ת בת הבהבהל קשה ?הבוין. הרי  ? כפות הובזניים וונחת 

שב?ת ירושת הברית  ם ה'. 

התורה  ב?שון  ודייקת  רש"י,  שבפי  הק?בסית,  התשובה 
וגוזרת וונה ושו ות נוספת, ודרשית. "ביש יוד  חיד"  הוב 
ו?רוות בת בביו בפיו, ושוב?ו: בבב,  ביש היוד  כיחד "?חוד 
היבך ו שרין בת הו?ח ובת התבןל – כסבור בביו שהוב ודקדק 
בוחוות".  שו יד  היטב שדין ו שרות בינו ח?  ? ו?ח ו ? 
תבן, בך רחה ?הירבות ב יני בביו בדוק בויוחד. ווושיך רש"י 
יחחק.  ש?  בפיו  "כתרגווו:  בפיו":  חיד  "כי  ?וי?ים  בביבורו 
וודרשו: בפיו ש?  שו, שהיה חד בותו וורוהו בדבריו".  שו 

השתוש בבורי פיו כדי ?חוד בת ?בו ש? יחחק.

הוגיד ודובנה ווסיף ווסביר שרק יחחק התפתה ?הבוין 
?ודה  היב  ?בן.  הרובי  בחיה  ?חד  גד?ה  שרבקה  ופני  ? שו, 
?זהות הונבה. יחחק, ? וות זבת, גד? בבוה? בברהם ושרה. הוב 
הכיר רק יושר ווח?ט, ו ? כן ?ב חשד שורוים בותו )הפי?וסוף 
ברטרנד רבס? סיפר פ ם  ?  ויתו הפי?וסוף ג'ורג' בדוברד וּור 
בם  וור  בת  בחת: כששב?  פ ם  רק  בותו ושקר  הוב שו   כי 

שיקר בי פ ם, ווור השיב "כן"(.

ווהו  ויהו  יד   ושום ש?ב  בת  שו  כן,  בם  בהב,  יחחק 
בבות. זו התשובה הק?בסית. בב? יש תשובה בפשרית בחרת: 
יחחק בהב בת  שו דווקב ופני שיד  היטב ויהו ווה ו שיו. 

פ ם פנה בדם ?רבי"ה קוק וביקש  חה ב נייני חינוך. הוב 
סיפר ?ו שבנו סר ודרך התורה והוחוות, ?ורות החינוך הדתי 

תולדותפרשת

? י?וי נשות: פינחס בן י קב בשר בייז,  זריב? בן בריה ?ייב שרטר
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ף ָרֶג?  ן ָ?ֶכם ֵוַבְרָחם ַ ד ִוְדַרְך ַכּ י ?ֹב ֶבֵתּ רּו ָבם, ִכּ ְתָגּ ְובֹד. ַב? ִתּ
בהושך  ד-ה(.  ב,  )דברים  ִ יר"  ֵשׂ ַהר  ֶבת  י  ָנַתִתּ ו  ְ?ֵ ָשׂ ה  ְיֻרָשּׁ י  ִכּ
ספר דברים וופי ה וחווה נוספת ב ניין בני  שו, הבדֹווים: "?ֹב 
י ָבִחיָך הּוב" )כג, ח(. חז"? רבו בת שני החיוויים  ְתַתֵ ב ֲבדִֹוי ִכּ

ה??ו כגוו? טוב ? שו  ? שכיבד בת בביו.

נשבר  הוב  זבת  ובכ?   – ?יחחק  בהבה  בפוב  החזיר   שו 
 שו, החייד, ביש השדה, ?ב הבדם הותבים ?שבת ב ו? הברית 
נכון  שיהיה  הבדם  סוג  ?ב  הב?תי-נרבה,  הב?  התוב נית  ם 
כזו. ?ב כ? הי?דים הו?כים  ?הקרבה הרוחנית הנדרשת בברית 
בדרכי הוריהם. בם יחחק התכוון ש שו ישנה בת בורחותיו ויהיה 
וושיך דרכו ש?ו, הוב נכש?. בב? ישנם כיש?ונות ו וררי כבוד. 
בהבתנו ?י?דינו, גם כבשר הם ובכזבים בותנו, היב כיש?ון ון 

הסוג הזה. הרי כך בדיוק גם ה' בוהב בותנו. 

1  דברים רבה ב, טו. בגדי החוודות ש?  שו –  ? פי ברבשית כז, טו. 

הוסור שה ניק ?ו כ? השנים. הבן, בור הבב שבור ה?ב, וסרב 
בפי?ו ?רבות ב חוו יהודי. וה ? שותל 

קוק.  הרב  וחוותל", שב?  כששור  הבן ש?ך  בת  "בהבת 
ֱבַהב  "כוובן", השיב הבב. "בם כן", בור הרב, "ו תה וה?בה 

בותו בפי?ו יותר". 

ייתכן שכבשר  הנזיפה.  וכוח  הבהבה  כוח  גדו?  ?פ וים 
שבפיו,  החיד  בג??  בת  שו  בהב  שיחחק  ?נו  בוורת  התורה 
יש  בם  ו?טיבו.  ?ו שיו  היה  יוור  ?ב  שהוב  ??ודנו  כוונתה 
דרכיו,  והשני ושרך  ירוש?ים  טוב  י?ד  הבחד  י?דים,  שני  ?כם 
רב  זון  שתב?ו  חשוב  וי  ?בל  ם  תשוות  יותר  תקדישו  ?וי 
יותרל ייתכן שיחחק בהב בת  שו ?ב ותוך  יוורון ב?ב ב יניים 
פקוחות: בידי ה שבנו יגרום ?ו בכזבות רבות, בב? גם בידי ה 
?התייבש  ?ב  ובתנו  תוב ת  ההורות  ש?  הווסרית  שהבחריות 

ובן שסר והדרך, ודבי ?ב ?הרחיקו.

הבם, בובחן התוחבה, בהבתו ש? יחחק הו י?הל כן ו?ב. 
בותו  זיהו  חז"?  ?יחחק.  בין  שו  וויוחד  חם  קשר  ברור שהיה 
היטב: "בור רבן שו ון בן גו?יב?: ?ב כיבד בריה בת בבותיו 
ווני".  יותר  ?בביו  שכיבד  שו  ווחבתי  בבותיי,  בת  בני  כוו 
רשב"ג וסביר שם ש? שו היו בגדי חוודות ויוחדים ששיושו 
בותו כששירת בת בביו; בת הבגדים ה??ו נתנה רבקה ?י קב 
כשש?חה בותו ?התחזות ? שו ו?התברך בח? בביו. בני  חוי, 
בור רשב"ג, כוו רוב הבנשים, שיושתי בת בבי בבגדיי הרגי?ים.1  

נגד  ו?חוה  ?יזום  ישרב?  בני  ה'  ?  בוסר  דברים  בספר 
ם  ְֹבִרים  חבחבי  שו. הוב בוור ?ושה, "ְוֶבת ָהָ ם ַחו ֵ?בוֹר: ַבֶתּ
ם  ַוְרֶתּ ְוִנְשׁ ם,  ִוֶכּ ְוִייְרבּו  ִ יר.  ֵשׂ ְבּ ִבים  ְשׁ ַהֹיּ ו  ֵ ָשׂ ֵני  ְבּ ֲבֵחיֶכם  ְגבּו?  ִבּ


