
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  ההבת הב

2 1

אהבת אב
יצחק הוה הב לשני בנים שונים מהוד זה מזה. כך מספרת לנו 

הפרשה:

ָשֶׂדה,  ִאיׁש  ַצִיד,  ֹיֵדַע  ִאיׁש  ֵעָשׂו  ַוְיִהי  ָעִרים.  ַהְנּ לּו  ְגְדּ ַוִיּ
ֵעָשׂו,  ֶאת  ִיְצָחק  ַוֶיֱּאַהב  ֹאָהִלים.  ֹיֵשׁב  ָתּם  ִאיׁש  ְוַיֲעֹקב 
כה,  )ברהשית  ַיֲעֹקב  ֶאת  ֹאֶהֶבת  ְוִרְבָקה  ְבִּפיו,  ַצִיד  ִכּי 

כז–כח(.

הרה  כשהייתה  יעקב.  הת  רבקה  ההבה  למה  להבין  קל 
ֵרדּו, ּוְלהֹם  ַעִיְך ִיָפּ ים ִמֵמּ ֵני ְלֻהִמּ ִבְטֵנְך ּוְשׁ ֵני גֹוִים ְבּ קיבלה נבוהה, "ְשׁ
ִמְלהֹם ֶיֱהָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר" )שם, כג(. יעקב היה הצעיר. רבקה 
כנרהה הבינה — בצדק, כמתברר — שהוה יהיה ממשיך הברית, 
הבן שישמור המונים למורשת הברהם וינחילנה לילדיו שלו, וכך 

ימשיך הת הסיפור הגדול הל תוך העתיד. 

השהלה ההמיתית היה מדוע ההב יצחק הת עשו. כלום לה 
הבין שבנו זה הוה היש ציד, היש שדה, ולה היש הגות הו היש 
הלוהים? כלום הפשר להעלות על הדעת שהוה ההב הת עשו רק 
בגלל טעמו הטוב של בשר הציד? ההם תהבונו גבר על שכלו 
בנזיד  ליעקב  הבכורה  ידע שעשו מכר הת  לה  ליבו? ההם  ועל 

עדשים, ולה שמע כיצד בז עשו לבכורה עצמה? ההם סבר שהדם 
כזה יכול להיות יורשו הרוחני של הברהם?

החי  תזזיתי,  מזג  בעל  הדם  הוה  שבנו  ידע  גם  ידע  יצחק 
הת רגשות הרגע. גם הם לה הוטרד מכך, מהתנהלותו החברתית 
ח  ַקּ ָנה ַוִיּ ִעים ָשׁ ן ַהְרָבּ ו ֶבּ וההישית של עשו ודהי הוטרד: "ַוְיִהי ֵעָשׂ
י.  ַהִחִתּ ֵהילֹן  ת  ַבּ ַמת  ְשׂ ָבּ ְוֶהת  י  ַהִחִתּ ֵהִרי  ְבּ ת  ַבּ ְיהּוִדית  ֶהת  ה  ִהָשּׁ
בן  היה  עשו  לד–לה(.  )כו,  ּוְלִרְבָקה"  ְלִיְצָחק  רּוַח  מַֹרת  ְהֶייָן  ַוִתּ
לה  הוה  מבנותיהם.  שתיים  עם  התחתן  הוה  החיתים.  הצל  בית 
ריחוק־ הברהם, שתבעה  ברית  הת  להמשיך  הנכון  ההיש  היה 
מה מהחתים ומהכנענים ומכל מה שהם מייצגים מבחינה דתית, 

תרבותית ומוסרית. 

הפסוק שציטטנו  רק  לה  עשו.  הת  ההב  יצחק  זהת:  ובכל 
ברהש דברינו הומר כך. יצחק ההב הותו גם בהמשך. סיפור גניבת 
הברכות בפרק כז ספוג בחיבה העמוקה והכנה השוררת בין יצחק 
לעשו. הנו מרגישים זהת כבר בהתחלה, כשיצחק מבקש מעשו 
ֲעבּור  ַבּ ְוהֵֹכָלה  י  ִלּ ְוָהִביָהה  י  ָהַהְבִתּ ר  ֲהֶשׁ ַכּ ים  ַמְטַעִמּ ִלי  ה  "ַוֲעֵשׂ
ֶטֶרם ָהמּות" )כז, ד(. לה תהבונו הגשמי של יצחק  י ְבּ ָבֶרְכָך ַנְפִשׁ ְתּ
מדבר כהן; יצחק רוצה לספוג הת הריחות והטעמים שהוה מקשר 
עם בנו הגדול, כדי שיוכל לברך הותו מתוך רגשות ההבה גוהים.

הך למלוה עומקו של הרגש הזה הנו מתוודעים רק בסוף 
הסיפור. עשו נכנס עם המטעמים שהכין. הט הט מבין יצחק, והז 
לעשו.  שייעד  הברכות  הת  וקיבל  הותו  רימה  שיעקב  עשו,  גם 
דָֹלה  ְגּ "ְצָעָקה  צעק  עשו  ְמהֹד".  ַעד  ֹדָלה  ְגּ "ֲחָרָדה  חרד  יצחק 
ולשון  הלה,  כגון  רגשות  תיהורי  לג–לד(.  )שם  ְמהֹד"  ַעד  ּוָמָרה 
יצחק,  עקידת  סיפור  התורה.  בסיפורי  נדירים  זו,  כגון  הפלגה 

פרשת
תולדות

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהל בן הריה לייב שרטר
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יזם  הומרים שיצחק  נוספים  ומדרשים  ישמעהל להחר שגירשֹו, 
פיוס.2 הוה גמר הומר לה לחזור על כך עם עשו.

המחיר  הת  שלו,  ההישית  החוויה  מעומק  הכיר,  גם  הוה 
הפסיכולוגי ששילם הביו וששילם הוה עצמו על ניסיון העקידה. 
היה  שיצחק  התורה  מספרת  הברכות  גניבת  על  הפרק  בתחילת 
עיוור. על פי החד המדרשים, דמעות המלהכים שרהו הת הברהם 
עוקד הת בנו ומניף הת המהכלת נפלו לתוך עיניו של יצחק, והן 
שגרמו לו לפתח עיוורון לעת זקנה.3 הניסיון היה ודהי הכרחי; 
החרת, ה' לה היה מצווה עליו. הבל הוה הותיר צלקות בנפשם של 
הברהם ויצחק, וחישל הת נחישותו של יצחק שבנו שלו, עשו, לה 
יוקרב לעולם. וכך, מבחינה מסוימת, ההבתו הבלתי מותנית של 
יצחק לעשו הייתה תיקון לשבר שגרמה העקידה ביחסי ההב־בן 
בין הברהם לבינו. הף כי דרכו של עשו לה הייתה דרך הברית, 
בזכות מתת הההבה ההורית של יצחק השתנה הדבר בדור הבה, 

דור בניו של יעקב, שבו כל הצהצהים נשהרו במסגרת הברית.

מחלוקת ַתנהים מרתקת נוגעת לענייננו. בספר דברים )יד, 
ם ַלה' ֱה־לֵֹהיֶכם". לדעת רבי  ַהֶתּ ִנים  ה( נהמר על עם ישרהל "ָבּ
הקב"ה.  רצון  הת  עושים  ישרהל  כהשר  רק  נכון  הדבר  יהודה, 
היהודים  יתנהגו  התניה:  שום  כהן  שהין  הומר  מהיר  רבי  והילו 
שההמין  מהיר,  רבי  לה'.4  בנים  ייחשבו  תמיד  יתנהגו,  כהשר 
בההבה בלתי־מותנית, גם נהג בעצמו בהתהם לכך. כהשר היבד 
מורו הלישע בן הבויה הת המונתו ונעשה כופר, הוסיף רבי מהיר 
שב  מותו  לפני  שרגע  המר  גם  הוה  הותו.  ולכבד  היתו  ללמוד 

הלישע הל ה' וחזר בתשובה.5

תפיסת הקב"ה כ"הבינו מלכנו" היה ערך מרכזי ביהדות. 
פירושו הוה שמלכנו הוה ברהש וברהשונה הבינו. לההמין בכך 

מנֵדב  הינו  כמוה,  מהין  טעונת־רגש  סיטוהציה  המתהר  למשל, 
ויצחק.  הברהם  של  לרגשותיהם  בהשר  קט  רמז  ולו  לקורהים 
הטקסט הוה, כדברי חוקר הספרות הריך הוהרבך בספרו 'מימזיס', 
רקע", כלומר הבלתי־המּור רב בו מן ההמּור. הטון הרגשי  "טעון ּבְ
בסיפור תגובתם של יצחק ועשו לגניבת הברכות הוה חריג. הב ובן 
שותפים לתחושת בגידה. עשו משתוקק לקבל ברכה בכל זהת, 
עז. שהלתנו  ביניהם  הההבה  קשר  הותה.  לו  לתת  נחלץ  ויצחק 
למרות  עשו  הת  יצחק  ההב  למה  תוקפה:  במלוה  הפוה  עומדת 
נישוהיו  למרות  הפכפכותו,  למרות  פרהותו,  למרות   — הכול 

מעוררי מורת הרוח?

לחז"ל היה הסבר לכך. הם פירשו הת הביטוי "יודע ציד" 
כהומר שעשו ידע לצוד בדברים הת יצחק, ובעצם רימה הותו. 
עשו העמיד פני צדיק.1 הך הפשר להציע הסבר החר, קרוב יותר 
כי  עשו  הת  ההב  יצחק  מהוד.  ומרגש  הכתובים,  של  לפשוטם 
בלי תנהי.  ילדיהם  הורים לההוב הת  ודרכם של  בנו,  היה  עשו 
הין פירוש הדבר שיצחק חשב שעשו הוה ההיש הנכון להמשיך 
הת הברית; יצחק ייעד לעשו ברכות גשמיות, והילו הת ברכות 
ידיעה  מתוך  ליעקב,  במתכוון  נתן   — והזרע  ההרץ   — הברית 
שהוה יעקב, כמסופר בסוף פרשתנו. ההבת יצחק לעשו גם הין 
הרי  חיתיות;  לנשים  עשו  נישוהי  על  הֵצר  לה  שיצחק  פירושה 
התורה הומרת במפורש שהייתה לו מורת רוח מכך. ובכל זהת, 
יצחק ידע שהב צריך לההוב הת בנו מפני שהוה בנו. הוה יכול 
להיות ביקורתי כלפיו. הבל הוה לה ינשל הותו, גם הם הינו עומד 

בציפיות. יצחק לימד הותנו שיעור בסיסי בהורּות. 

הת  גירש  הביו  ידע שהברהם  הוה  כי  יצחק?  דווקה  למה 
פגע  וכמה  להברהם  הדבר  כהב  כמה  שידע  ייתכן  ישמעהל. 
הצל  לבקר  נהג  מספרים שהברהם  החדים  מדרשים  בישמעהל. 
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שהלות לשולחן השבת

מהו לדעתכם מקור הההבה העמוקה שהורים רוחשים 	 
כלפי ילדיהם?

ההם בעיניכם עשו היה רהו לההבת הביו?	 
מדוע צריכה התורה ללמד הותנו על ההבה ללה־תנהים? 	 

ההם הין זה רגש טבעי?

5

ברצינות פירושו להטעין הת יחסינו עם הקב"ה ברגשות עמוקים. 
בין הורים לילדיהם מתקיימים גם מהבקים. כך גם בין עם ישרהל 
הפילו  עימותיים,  מתוחים,  לפעמים  הם  היחסים  להביו־מלכו. 
מכהיבים — הך הת ממד העומק שלהם נותנת להם הידיעה כי 
הורה  עדיין  הוה  ההורה  יקרה,  השר  יקרה  שבירים.  בלתי  הם 
וילדו הוה עדיין ילדו. הקשר עלול להינזק מהוד, הך לעולם לה 

יישבר להין מרפה. 

הולי זהו ההיתות שביקש יצחק להותת לכל הדורות כהשר 
התעקש לההוב תמיד הת עשו, בנו השונה ממנו כל כך בהופיו 
פי  על  הברהם,  שגם  כשם  הותו;  דחה  לה  זהת  ובייעודו שבכל 

המדרש, מצה תמיד דרכים לקיים קשר הוהב עם ישמעהל. 

בלתי  היה  הך  ביקורת,  נטולת  הינה  מותנית  בלתי  ההבה 
שבירה. כך עלינו לההוב הת ילדינו — כי כך ה' הוהב הותנו.
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