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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  
  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת תולדות תשס
  "תת� אמת ליעקב"

  
  ִע� ִעֵ%# ִ�ְתַ ָ�ל

מה . )ד, ישעיהו מ(" והיה ֶהָעקֹב למישור: "הנביא אומר
אינני יודע . יהיה לעתיד לבוא ישר, שַ$יו� עקו� ומפותל

. או ג� מבחינה רוחנית, ה גשמיתא� הכוונה רק מבחינ
בהתחלה הוא עקוב . זה מה שקורה ע� יעקב אבינו, פ"עכ

מתהל) בדרכי� עקומות ובלתי ישרות ע� ֵעָ&ו , )יעקב(
  .ל של ָהֵאָיָ�ר,  ישראלכ הוא מישור "ואח, וע� לב(

 חס ? בתחילת דרכו" ָעקֹב" היה יעקב באמתהא� 
 אמתב אבינו היא הרי המידה המיוחדת של יעק! ושלו�

, ו" יעקב אינו עקוב ח.)כ, מיכה ז(" תת( אמת ליעקב" 
" ויעקב איש ת�. ["אלא ת� וישר כבר מ( ההתחלה

" שאינו חרי1 לרמות... ְ$ִל.- כ( פיו " )כז, בראשית כה(
 כשהוא הול)  עקוב נראהג� כשהוא ]. )י ש�"רש(

. שראלא י, ו" הוא לא עקוב באמת חבדרכי� לא ישרות 
. )כז, תהלי� יח(" ִע� ִע56ֵ 3ְִת3ָ4ַל: "הפסוק אומר

מוכרחי� לפעמי� ללכת , כשמתעסקי� ע� אד� לא ישר
, כדי שלא ליפול ברשתו, בדרכי� פתלתלות ולא ישרות

!  הישרותזוהיו,  המישורזהו ובנסיבות כאלו 
 ישראחרי הלימודי� תחזור : "כשאמא אומרת ִלְבָנ7

שהרי אז עלול , תכוונת שיל) בקו ישרהיא לא מ, "הביתה
או ליפול , הב( לחבוט את ראשו בקיר או בעמוד חשמל

הישרות במקרה זה היא דוקא להיות . ו"לתו) בור ח
לפנות . להתאי� את עצמו לעקמימות הדר), מפותל

ולפנות ימינה כשצרי) , שמאלה כשצרי) לפנות שמאלה
 עסק ע� היות ויש לו. כ) נוהג ג� יעקב. לפנות ימינה

מוכרח ג� הוא , )כ לב("ואח, עשו(עקשי� למיניה� 
  .כדי לא להנזק על יד�, להתנהג עמ� שלא בישרות

�ֵקפ(ָת) של מכירת הבכורה ֵמֵעָ&ו ליעקבְ  
הראשו( שמובא על יעקב בתורה " עקוב"המעשה ה 

לנצל את , הא� מ( היושר הוא. הוא קניית הבכורה מֵעָ&ו
הנה אנכי ["מצא בסכנת נפשות שנ, מצוקתו של ֵעָ&ו

ולהסכי� להצילו רק , ])לב, בראשית כה("... הול) למות
" סחיטה"הא� אי( זו ? בתנאי שימכור את בכורתו

שמכירת , לכאורה יש מקו� לטעו(: יותר מכ)? מכוערת
שא� , הרי הלכה היא. הבכורה לא חלה כלל במקרה כזה

ואמר , יווהיתה ַמעבוֶרת לפנ, היה בורח מבית האסורי�"
 אי( לו אלא ' טול דינר והעבירני'): לבעל המעבורת(לו 

, א� מישהו בורח מאימת המלכות. )א, ק קטז"ב(" שכרו
והבטיח לבעל המעבורת שכר , וצרי) לעבור את הנהר

" משטה הייתי ב): "יכול לומר לו, מופרז עבור ההעברה
וית( לו רק את , )כשהבטחתי לתת ל) שכר גבוה כל כ)(

שלא , ֵעָ&ו יכול לטעו(: כ) ג� כא(. המקובלהשכר 

הייתי . התכוי( כלל לוותר על בכורתו עבור נזיד עדשי�
לכ( אמרתי שמסכי� אני לדרישת) , במצב של פקוח נפש

אבל באמת רק , למכור את בכורתי עבור נזיד העדשי�
. ולא הסכמתי באמת למחיר מופרז כזה, "משטה הייתי ב)"

  ...ולא יותר, מה פרוטות עבור הנזידלכל היותר מגיעי� ל) כ
 אומרת ? מה עושה יעקב כדי למנוע ריעותות אלו

, בראשית כה("  ונזיד עדשי�לח�ויעקב נת( לֵעָ&ו : "התורה

כל מה שֵעָ&ו ! הרי ֵעָ&ו כלל לא ביקש לח�? למה לח�. )לד
הלעיטני נא מ( ", מנזיד העדשי�הוא לאכול , ביקש

אלא שכא( ! ולא לח�, )ל, ש�("  הזהָה�דֹ� ָה�דֹ�
יעקב התחכ� כא( כנגד . טמונה התשובה לשאלות ששאלנו

ובכוונה האכילו לח� לפני שהלעיט ָלרשע מנזיד , ֵעָ&ו
י "אחרי שיאכל לח� וישיב את נפשו ע. העדשי� שביקש

וא� בכל זאת , כבר לא יהיה במצב של סכנת נפשות, הלח�
 יוכל עוד לטעו( לא, ימשי) אז לאכול ג� מנזיד העדשי�

ושמחמת סכנת נפשות , אותו בשעה של מצוקה" ָסחט:"ש
. שהרי היה לו שלא יאכל, נאל; להסכי� למכור את בכורתו

כיו( שאכל את התבשיל בשעה שכבר לא היה במצב , ממילא
וחייב לשל� עבורו ,  אי( כא( טענת אונסשל פיקוח נפש 

  .כל מה שהתחייב עליו
 אחרי שֵעָ&ו אוכל את נזיד שג�, התורה מעידה באמת

ויאכל : "הוא לא מתחרט על מכירת הבכורה, העדשי�
הוא לא . )לד, ש�(" ויבז ֵעָ&ו את ַהְ.כָֹרה, ויק� ויל), ַוֵ>3ְ5ְ
מכרתי בכורה בעד נזיד ! איזה עסק רע עשיתי", חושב

התפטרתי ! איזה עסק טוב עשיתי: "הוא אומר"! עדשי�
הבכורה היא רק . )לב, ש�(" כָֹרהלמה זה לי ְ."! "מהבכורה
אזהרות ועונשי( ומיתות "ש, עבודת קרבנות', עבודת ה
ג� נפטרתי , כ עסק מצוי("עשיתי א. )י ש�"רש(" תלויי( בה

, ל אומרי�"חז... וג� הרווחתי נזיד עדשי�, מ( הבכורה
תראו מה : ולעג בפניה� ליעקב, שֵעָ&ו עוד קרא לחבריו

אי( . על נזיד עדשי� בשביל בכורהִויתר , עשה השוטה הזה
ֵעָ&ו . כא( אפוא מהל) של ניצול שעת מצוקה כלפי ֵעָ&ו

בלא שו� אונס , מוכר את הבכורה בלב של� ובנפש חפצה
  .כלל

אלא , לא רק שאי( כא( ניצול כפוי של ֵעָ&ו: יותר מכ)
מי .  אי( לֵעָ&ו כל הפסד ממכירת הבכורהדאמתג� אליבא 

היא לא תביא . אי( טע� שיתעסק בה, דהשאינו מאמי( בעבו
תביא לו ' עבודת ה', מי שמאמי( בעבודת ה. לו תועלת

והיא תביא לו , הוא יעשה אותה כפי הדיני� שלה. תועלת
היא לא תביא לו ', אבל מי שלא מאמי( בעבודת ה. תועלת

? מה מפסיד אפוא ֵעָ&ו ממכירת הבכורה. שו� תועלת 
לא הזיק לֵעָ&ו במאומה במה שיעקב , ממילא נמצא. כלו�

  .שלקח ממנו את הבכורה
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  ? באיזה היתר
נטילת הברכות מֵעָ&ו 
אבל יש דבר , ֵעָ&ו אינו מאמי( ואינו מודה בעבודה

בברכה של יצחק אבינו הוא . שֵעָ&ו כ( מאמי( וחפ; בו
וכשהוא , אכפת לו מאד לזכות ַ.ברכה הזו. מאמי( וחפ;
" ה ְ<דָֹלה :ָמָרה עד מאדצעק" הוא צועק מאבד אותה 

הוא מבי( שיצחק אבינו הוא צדיק ונביא . )לד, בראשית כז(
אמנ� ֵעָ&ו כופר בעיקר . ושברכתו שווה הרבה, וקדוש

 אבל זו איננה קושיא ה "הוא לא מאמי( בקב, )ב, ב טז"ב(
יש אנשי� שלא מאמיני� שהיה אד� ב�5ֵ דוד . גדולה
 שלמה שהוא קבור אבל ה� מאמיני� באמונה, המל)

יש ג� אנשי� שמתכנני� כל מיני תכניות !... בהר ציו(
והולכי� לפני כ( לשי� פתק , הכרוכות בחילול שבת

יש סתירות כאלה בנפש ... בכותל שיצליחו בתכניותיה�
ואנשי� חיי� ע� סתירות כאלו לאור) ימי� ושני� , האד�

ופר מצד אחד הוא כ. כ) ג� ֵעָ&ו... בלי בעיות מיוחדות
, ומצד שני הוא מערי) את ברכתו של יצחק, בעיקר

ב "ב(מצד אחד הוא רוצח . ומאמי( בכוחה ובהשפעתה

, שא� לא כ(. [ומצד שני הוא נרתע מחילול שבועה, )ש�
? למה השביע אותו יעקב שלא יחזור בו ממכירת הבכורה

איזה ער) יש לשבועתו של אד� שאי( . )לג, בראשית כה(
אמנ� הסבא ]. ?אמ( לקיימהשו� סיכוי שיהיה נ

, הסביר] ל"צ רבי נת( צבי פינקל זצ"הגה[מסלבודקא 
רגעי� של התרוממות רוחנית שלֵעָ&ו היו לפעמי� 

כיצד מעשרי� את , לכ( היה שואל את אביו[, אמיתית
א) לא היה מחזיק מעמד , ])כז, י ש�"רש(התב( ואת המלח 

א "אליהו חמכתב מ' עי(והיה שב לרשעו אחרי זמ( קצר , בזה

 אבל ג� בלי זה אפשר להבי( את  )356' ג עמ" וח234' עמ
סתירות כאלו , כפי שראינו. הסתירות בנפשו של עשו

בלי צור) בעליות וירידות , בנפש בני אד� יתכנו בו זמנית
  .רוחניות
ומעוניי( לזכות , ֵעָ&ו מאמי( בברכה של יצחק, פ"עכ

ו נעשתה  זבשלמא מכירת הבכורה : ממילא קשה. בה
וג� לא גרמה לו שו� נזק , מדעתו ומרצונו של ֵעָ&ו

 כא( הרי לא אבל נטילת הברכות . כפי שהסברנו, והפסד
מהו אפוא ההיתר של יעקב אבינו . קיימי� התנאי� האלו

  ?כדי לזכות בברכה לעצמו, לנהוג כא( ברמאות
א� , מה היה קורה: נראה שהתשובה ַלדבר היא זו

יצחק היה ?  שהיה מקבל את הברכותו ֵעָ&ו הוא זה"ח
יעקב היה , )כט, בראשית כז(" הוי גביר לאחי)"אומר לו 

ובלי . ולא היה יכול לקבל את התורה, נעשה עבד שלו
ה ע� "התנה הקב"הרי .  אי( קיו� לעול�קבלת התורה 

א� ישראל מקבלי� התורה : מעשה בראשית ואמר לה�
תכ� לתוהו  אני מחזיר אוא� לאו , את� מתקיימי(

כשיעקב לוקח את הברכה , ממילא. )א, שבת פח(" ובוהו
אלא ג� , לא רק הצלה ליעקב יש בזה, הרי שוב, לעצמו
וג� . אי( ֵעָ&ו, כי א� העול� יחזור לתוהו ובוהו. לֵעָ&ו

מי היה זוכר היו� , אחרי שהעול� לא חזר לתוהו ובוהו
של רק בגלל תורתו ? לולא תורתו של יעקב, את ֵעָ&ו

 לֵעָ&ו הצלהזוהי אפוא ! יעקב זוכרי� היו� את ֵעָ&ו
ג� א� הוא עושה זאת . שיעקב לוקח לו את הברכות

חו; (ולא פוגע בו , הרי הוא מציל אותו, בדרכי� עקמומיות
  ).ממה שיש כא( הצלה ג� ליעקב

  ?הא� רימה יעקב את לב� חמיו
אי) זה מרמה יעקב אבינו את , עוד שואלי� על יעקב

$5ֶֹל ֶ&ה , יעקב ולב( מסכמי� ביניה�. בחלוקת הצא(לב( 
נק-ד ְוָטל:א שִ>ָ:ֵלד בעזי� וכל ֶ&ה חו� 5ִֶ>ָ:ֵלד בכבשי� יהיה 

, )לב, בראשית ל(וכל שאיננו כזה יהיה של לב( , של יעקב
, ויעקב הול) ומציג בשקתות המי� מקלות ע� פצלות לבנות

, ש�(תידי� להולד כדי להשפיע בזה על מראה הולדות הע

הרי מ( הסת� כוונת ההסכ� ? הא� אי( זו רמאות. )מבלז
ל יהיה של " בדר) הטבע בצורה הנ5ִֶ>ָ:ֵלדשרק מה , היתה
א� . י תחבולות"ע,  כ( באופ( מלאכותי5ִֶ>ָ:ֵלדולא מה , יעקב

והיה יודע לתת זריקות שיגרמו לצא( , יעקב אבינו היה מדע(
א על דעת זה היה התנאי בינו לבי( ודאי של, ללדת עקודי�

להשפיע באופ( , כ יעקב דבר כזה"אי) עושה א. לב(
  !?האי( זו רמאות? מלאכותי על מראה הצא( שִ>ָ:ֵלד

כלל לא ברור שלמקלות , ראשית כל: התשובה היא זו
שהוצבו בשקתות המי� היתה השפעה טבעית על מראה 

ל הצא( שכל העיבור ש, ל"י מביא דעה מחז"רש. הולדות
רק מהמי� , בלי זכרי�, בעדרו של לב( התרחש באופ( נסי

לפי זה ודאי אי( . )לח, י ש�"רש(Cָ5ֶת: הצא( משקתות המי� 
שהרי הכל התרחש , מקו� לטעו( שיעקב זכה בצא( ברמאות

ולא כתוצאה טבעית ממעשהו של , בדר) נס מ( השמי�
  .יעקב

 הטבע שבדר), אבל ג� א� נאמר שהיה כא( מהל) טבעי
צא( שרואי� מקלות בצורת עקודי� יולדי� ולדות עקודי� 

מ עדי( לא היה כא( "מ, )ל"י הנ"כשיטה הראשונה שברש(
55ֵ ... ֲעַבְד3ִיָ): "הרי יעקב אומר ללב(? מדוע. אלא נס

ְר3ִי , 5ִָני� בצאנ) E$&ְש� (" ֲעֶ�ֶרת מִֹני�ַו3ֲַחֵל1 ֶאת ַמ

 בה( עבד יעקב עבור במש) שש שני�, כלומר. )מא, לא
מנקוד לטלוא ומעקודי� , Fָ5ִה לב( את 3ְָנֵאי החלוקה, הצא(

עשר 'פירושו ' עשרת מוני�'כי ! [מאה פעמי�, לברודי�
תקופת העיבור : כ חשבו("נעֶ&ה א]. )ט, ר עג"ב(' פעמי� עשר

, הרי. )א, בכורות ח(של בהמה דקה היא חמישה חודשי� 
אי( מקו� , ) ושני� חדשי�שה� שבעי�(שבמש) שש שני� 

. ליותר מארבעה עשר מחזורי� של ִע.:ר ולידה של הצא(
לב( מספיק לשנות , א� במש) ארבעה עשר המחזורי� הללו

נמצא שבתו) כל מחזור של עיבור , את התנאי� מאה פעמי�
! שינה לב( את תנאי חלוקת הצא( כמה וכמה פעמי�, ולידה
אי( ,  דיברו על עקודי�ג� א� בהתחלת מחזור העבור, א� כ(

. שו� ראיה מזה שג� בסו1 המחזור תהיה המשכורת עקודי�
יכול להיות שַ.סו1 המשכורת תהיה דווקא נקודי� או 

יעקב עדיי( זקוק לנס ... ?כ מה ישפיעו המקלות"וא. ברודי�
כדי שהולדות הנולדי� יהיו מתאימי� לתנאי האחרו( של 

אי( שו� קשר . בעיכל עני( המקלות היה אפוא לא ט! לב(
. ובי( מה שהצא( יולדות בסו1, בי( המקלות שהיו בהתחלה

מדוע . ממילא אי( שו� רמאות במה שיעקב ש� את המקלות
, אולי בשביל זה גופא? כ ש� יעקב את המקלות האלו"א

המקלות לא , פ"עכ. לגרות את לב( להחלי1 את המשכורת
,  הצא( הוא זה שקבע מה ילדועצמו ָלָב�. השפיעו כלו�
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Gִי� יהיה שכר)': ִא� $ֹה יֹאמר". ולא המקלות Eוילדו ', ְנק
Gִי� Eי� יהיה שכר)': וא� כה יאמר; כל הצא( ְנקGִ Eֲעק ,'

Gִי� Eצדיק בבחינת . )ח, בראשית ש�(" וילדו כל הצא( ֲעק
למרות שלב( לא היה כל כ) ... [ה מקיי�"גוזר והקב

אלא , מאותכ את הצא( בר"יעקב לא השיג א...]. צדיק
  .'כ) היה רצו( ה. י נס מ( השמי�"ע

  ?הא� רימה יעקב את יצחק אביו
כל זה מוב( כל עוד יעקב מרמה את הרשעי� , והנה 

. כפי שהסברנו, "ִע� ִע56ֵ 3ְִת3ָ4ַל. "את ֵעָ&ו ואת לב(
, ו"יצחק אבינו אינו ִע56ֵ ח? ואול� מה ע� יצחק אבינו

הוא !  יעקב מרמהואותוהנה ג� , הוא צדיק גמור
עשיתי כאשר , אנכי ֵעָ&ו ְ.כֶֹרָ): "מגיש לו אוכל ואומר

אי) מרמה יעקב אבינו את . )יט, בראשית כז(" Gִַ.ְר3ָ ֵאָלי
  ?כא�מה ההיתר ? יצחק אביו

תירו; אפשרי : על שאלה נית( לענות בשני אפני�
שיעקב מרמה כא( את אביו על סמ) הוראה , אחד הוא

 היאעל סמ) מה , ורבקה.  מרבקה אמומפורשת שמקבל
 על סמ) נבואה שִקְ.לה מ( ? ְמַצָ:ה על יעקב לעשות כ(

שעל , )ח ש� ח"ואוה, ( ש� ד"רמב, אונקלוס ש� יג' עי(השמי� 
ממנו את " להוציא"ו, יעקב לבא במרמה אל אביו

הוא ,  הול) אל יצחקכשהוא, כ"ואעפ. [הברכות לעצמו
כל כ) הוא דבוק במידת . )טו, הר ס"ב(" כפו1 ובוכה"הול) 
, עד שג� כאשר הוא אנוס לשקר על פי הדבור, האמת

  ].לא ברצו( ובשמחה, הוא עושה זאת בלב שבור
שכלל אי( כא( שקר , אבל תירו; אפשרי אחר הוא

אנכי "כשהוא אומר לאביו ! בדבריו ובמעשו של יעקב
 שו� שקר בלי,  הוא אומר אמת צרופה" ֵעָ&ו ְ.כֶֹרָ)

נניח Cְ5ֶע-ִני : נסביר את הדבר במשל? אי) זה! ללכ
השעה האמיתית היא רבע : למשל(ממהר ברבע שעה 

ניגש אלי אד� ). ושעוני מורה על השעה עשר, לעשר
? מה עלי לענות לו... ?"מה השעה אצל): "ושואל

והרי כוונת השואל איננה ! ?שהשעה אצלי היא עשר
 השעה אלא לברר מהי, אצלילברר מה השעה 

, אלא שהשואל הניח ששעוני הוא מדוייק. האמיתית
א� רוצה אני ". אצל�מה השעה "ולכ( שאל אותי 

כפי כוונתה האמיתית של , אמתלענות לשואל תשובת 
 שאותו, האמיתיעלי לומר לו מהו הזמ( , שאלתו

כפי , שליולא מהו הזמ( בשעו( , מעוניי( השואל לדעת
  .שניסח השואל את שאלתו

יעקב . וק מה שיעקב אבינו עושה ע� יצחקזהו בדי
יצחק אבינו . יודע שיצחק אינו מעוניי( לבר) רשע

ֵעָ&ו . אלא שליצחק יש טעות. מעוניי( לבר) רק צדיק
שואל אותו כיצד מעשרי( , מרמה את יצחק במש) שני�

עד שיצחק סבור שֵעָ&ו מדקדק , את המלח ואת התב(
בר) את ֵעָ&ו ועל כ( החליט ל, במצוות יותר מיעקב

שהאמת היא שאי( בעול� , יעקב יודע? אלא מה. הצדיק
שא� יצחק , עוד יודע יעקב"! ֵעָ&ו הצדיק"בריה בש� 

לא היה רוצה כלל , אביו היה יודע מי הוא באמת ֵעָ&ו
אלא , )על כל פני� לא בברכות שִ>ֵעד לו(לבר) את ֵעָ&ו 

מושגי� פ ה"מדבר יעקב ע� יצחק ע, כיו( שכ). את יעקב

 אני הוא " אנכי ֵעָ&ו ְ.כֶֹרָ): "ואומר לו, )של יצחק(שלו 
כפי שהוא מצטייר , "ֵעָ&ו ְ.כֶֹרָ)"אשר זהה ל, האד�

א "מכתב מאליהו ח' עי(ואשר אותו אתה חפ; לבר) , בדמיונ)

9694' עמ(.  
שהתשובה שיעקב נות( ליצחק אביו היא תשובה , נמצא

 יעקב פשוט התעל� מ( .בלי שו� שקר כלל, אמיתית מאד
, שֵעָ&ו הוא הב( הצדיק יותר, ההנחה השגויה של יצחק

 לבר) את הצדיק והוביל את אביו אל המטרה אליה שא1 
, אמנ� בזוהר מבואר. הלא הוא יעקב, יותר מבי( בניו

הוא התכוי( , "אנכי ֵעָ&ו ְ.כֶֹרָ)"שכשיעקב אמר ליצחק 
 ;ב, א קסז"זוהר ח(" וא בכור)ְוֵעָ&ו ה, אנכי מי 5ֲֶאִני: "לומר

אבל ודאי אי( כוונת הזוהר , )יט, י בראשית כז"ג� רש' וכעי( זה פי
, שכוונה כזו מצילה את הדברי� מלהיות דברי שקר, לומר

. והכל הול) אחר הפה, שהרי דברי� שבלב אינ� דברי�
שיעקב השתדל לנסח את דבריו , כוונת הזוהר היא רק לומר

 תהיה אפשרות לדבריו ניחיצושג� באופ( , כ)
אבל התירו; האמיתי הוא כפי . להתפרש כדברי אמת

כיו( שכוונתו של יצחק , שהדברי� ה� דברי אמת, שהסברנו
ועל כ( מזדהה יעקב , היא לבר) את הצדיק שבי( שני האחי�

שהוא האד� שסבר יצחק בטעות , "ֵעָ&ו ְ.כֶֹרָ)"לפני יצחק כ
 זה שרימה את אביו בכל שלא יעקב הוא, נמצא. לצדיק יותר
כשהתחזה ,  הוא זה שרימה אותוֵעָ�ואלא , הפרשה הזו

ממילא אי( ליעקב ברירה אלא . לפניו כצדיק יותר מיעקב
 רק על פי וג� זה , "ִע� ִע56ֵ 3ְִת3ָ4ַל"לנקוט בדר) של 

  .נבואה

  ?למה נענש יעקב על צערו של עשו
 יעקב למרות שלא היתה כל רמאות במה שעשה, והנה

, )ד, ר סז"ב(ל "א1 על פי כ( מוסרי� לנו חז, בפרשת הברכות
על שגר� לֵעָ&ו לצעוק , שיעקב נענש כתוצאה מפרשה זו

שג� זרעו של , העונש היה". צעקה ְ<דָֹלה :ָמָרה עד מאד"
? מתי. ֵעָ&ו יגרו� לזרעו של יעקב לזעוק זעקה גדולה ומרה

גור� בגזרתו ,  ֵעָ&ושהוא ני( של, המ( האגגי. בשוש( הבירה
  .)א, אסתר ד(למרדכי הצדיק לזעוק זעקה גדולה ומרה 

? ה על יעקב אבינו"למה הקפיד כא( הקב: וצרי) להבי(
הרי יעקב עשה מה שעשה על פי ? על מה הוא מדקדק איתו

הוא , וג� כשהוא הול) לקיי� אותה, נבואה שנמסרה לאמו
 . ובשמחהלא ברצו(, כפי שהזכרנו, "כפו1 ובוכה"הול) 

שכאשר נודע הדבר , מהי אפוא הטענה על יעקב אבינו
וכי מה היה לו ליעקב ? הוא צועק צעקה גדולה ומרה, ְלֵעָ&ו

  ?לעשות בעני( זה
נראה שהסבר העני( הוא כפי שהסביר הסבא מסלבודקא 

. ל עונש אחר שספג יעקב אבינו על מעשה אחר שעשה"זצ
,  דינה בתו) תיבההוא מחביא את, כשיעקב נפגש ע� ֵעָ&ו

דבר , כדי שלא ית( בה ֵעָ&ו את עיניו ויבקש לשאת אותה
היה יכול לגרו� לֵעָ&ו לחזור , שא� יעקב היה מסכי� לו

מנעת חסד ": ה"אמר לו הקב. )כג, י בראשית לב"רש( למוטב
הרי היא נישאת דר) , לא בקשת להשיאה דר) היתר, מאִחי)
את דינה לֵעָ&ו שתחזיר לא רצית לתת . )ט, ר עו"ב(" איסור

: וקשה. הסו1 יהיה ששכ� הכנעני יקח אותה, אותו בתשובה
! ?וכי צרי) היה יעקב אבינו להשיא את דינה לֵעָ&ו הרשע
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הרי כל יהודי יודע שצרי) לחפש לִבתו חת( תלמיד חכ� 
איזו טענה היא זו . ו"ולא רשע ורוצח כֵעָ&ו ח, וצדיק

אמר הסבא ? לֵעָ&ושלא נת( את בתו , אפוא על יעקב
אמנ� בפועל לא היה צרי) יעקב לתת את : מסלבודקה

צרי) היה באמת להחביא אותה ממנו , דינה לֵעָ&ו הרשע
לא היה צרי) לסגור , אבל בכל זאת, כדי שלא יראנה כלל

 לכאובהיה צרי) : כלומר... חזק מדיאת התיבה 
די שאינו יכול למסור את בתו לֵעָ&ו ולהשיבו על י, ליעקב

שאינו יכול , לא כאב לו מספיק הדבר הזה. כ) למוטב
ועל כ) , להשיא את בתו לֵעָ&ו כדי להחזירו בתשובה

  .נענש
. יעקב צדק בכל מה שעשה. כ) נראה להסביר ג� כא(

כי כ) , הוא היה צרי) לבוא אל יצחק ולקחת את הברכה
היה צרי) , למרות זאת, ואול�. אמרה לו אמו בנבואה

, הצער הנורא שנגר� מזה לֵעָ&ו אחיולכאוב לו על 
". צעקה ְ<דָֹלה :ָמָרה עד מאד"ששמע את הדברי� וצעק 

שלא מספיק כואב ליעקב על זה שֵעָ&ו , ה רואה"הקב
שיעקב נענש , ל"אולי כ) צרי) להבי( את מאמר חז. צועק

תהלי� (" תהו� ַרָ.ה"ה� ' משפטי ה. על צעקתו של ֵעָ&ו

ות שנמצאי� בעמקי תהומות לבו של ג� על חסרונ. )ז, לו
  .ה במשפט עמו" בא הקבהאד� 

  "משפֶטי, תהו� ַרָ+ה"
לפעמי� ג� האד� עצמו לא מודע למתרחש בעמקי 

" ִמי ֵיָדֶעF:, ָעקֹב ַהKֵב ִמ$ֹל ְוJנ5E ה:א: "הנביא אומר. לבו
וקשה מאד , )פתלתל" (ָעקֹב"לב האד� הוא . )ט, ירמיהו יז(

מי הוא היחיד שיכול לעמוד על צפונות . ולדעת מה יש ב
חֵֹקר לב .ֵֹח( ' אני ה "? לבו של האד� בכל עמק( והקפ(

ה יודע אלו כוחות ומחשבות "רק הקב. )י, ש�(" כליות
לא "שרה מכחישה ואומרת . ישנ( בנבכי לבו של האד�

וכי עלה על דעתה לרמות את . )טו, בראשית יח(" צחקתי
אלא ששרה לא היתה מודעת . ברור שלא? ו"ה ח"הקב

היא חשבה . לחסרו( הדק באמונה שהיה בצחוק שלה
על הבשורה הטובה ששמעה , שהיא צוחקת משמחה

ראה שבתו) השמחה היתה ג� ' אבל ה. שיהיה לה ב(
כ) ג� . ולכ( הקפיד עליה, נקודה דקה של חוסר אמונה

מוצא ג� ' ה, בתו) כל הצדקות של יעקב אבינו. כא(
  .ועל כ) הוא נענש, חסרו( מסויי�

ל אמרו "חז. וכל שכ( להפ), "משפֶטי) תהו� ַרָ.ה"
א� יש עליו מלא) מלי; אחד מני אל1 : "על הפסוק

להגיד לאד� ָי5ְר- :FFֶ Eפדעהו ֵמֶרֶדת 5ַַחת: ויאמר,  ַוְיח ,
שלפעמי� לאד� יש רק , )כדכג, איוב לג(" מצאתי כֶֹפר
וג� בה יש רק , כי עשה מצוה אחת בלבד, מלי; אחד

כי יש באותו מעשה , אחד מני אל1 שמלי; טוב עליו
ורק חלק , תשע מאות תשעי� ותשעה חלקי� של עבירה

וא1 על פי כ( ג� זה מספיק , של מצוה) אלפית(אחד 
כי . )א, שבת לב(לפעמי� כדי להציל את האד� ֵמֶרֶדת 5ַַחת 

כל שכ( , מדקדק כחוט השערה' א� על נקודה רעה ה
שכ( מידה טובה מרובה , ק כ) ג� על נקודה טובהשמדקד

  .)א, סוטה יא(ממידת פורענות 

עד כמה '; איננו יכולי� לדעת עד היכ( מגיעי� משפטי ה
. נשקל נמדד ונבדק ָלעומק כל מעשה ומעשה שאנו עושי�

אד� זק( ב( תשעי� , המעשה הנפלא של אברה� אבינו, הנה
יו� ח� בפתח יושב ב, ביו� השלישי למילתו, ותשע שנה

. לקיי� בה� מצות הכנסת אורחי�, אהלו ומחפש אורחי�
והנה מגיעי� אליו שלשה אורחי� שהוא חושב אות� 

הוא ר; אל בקרו כדי לבחור עבור� פר משובח , לערבי�
מציע לה� מי� , מגיש לפניה� חמאה וחלב, לאכילה

כ "אעפ. הכל הוא עושה בשביל האורחי�, לרחיצת הרגלי�
שהיה כא( דבר אחד שנעשה שלא , )ב, מ פו"ב( ל"אומרי� חז

ואל  "כל דבר עשה אברה� לאורחי� בעצמו : בשלמות
וית( ... ויקח חמאה וחלב", )ז, בראשית יח(" הבקר ר; אברה�

, )ש�(" והוא עֵֹמד עליה� תחת הע;", )ח, ש�(" לפניה�
רק דבר אחד לא . )טז, ש�(" ואברה� הֵֹלְ) עמ� לשלח�"

" י6ַEח נא מעט מי� ורחצו רגליכ� "ו עשה אברה� בעצמ
מה היתה התוצאה . לא על יִדי, י שליח" ע" י#ַ"ח. ")ד, ש�(

כל מה שעשה אברה� אבינו לאורחי� : ל"אומרי� חז? מזה
אברה� ר; אל הבקר . לישראל בעצמו' שיל� ה, בעצמו
אברה� מגיש ; מביא שליו לישראל בעצמו' ה, בעצמו

אברה� ; ריד ַמ( לישראל בעצמומו' ה, חמאה וחלב בעצמו
מלוה את ישראל בעמוד ענ( ' ה, מלוה את אורחיו בעצמו

שלא עשה אברה� , "י6ַEח נא מעט מי�"ואול� . בעצמו
, ה לא נת( לישראל בעצמו"ג� הקב, י שליח"בעצמו אלא ע

שנצטוה להוציא ,  הלא הוא משה רבינוי שליח "אלא ע
  .לישראל מי� מ( הסלע

אמנ� כבוד גדול יותר לקבל . דל גדוללכאורה אי( הב
אבל ג� משה רבינו הוא שליח מכובד , ה בעצמו"מי� מהקב

נת( לנו מי� ' כ אי( לכאורה הבדל גדול א� ה"וא, מאד
שיש כא( הבדל , ואול� האמת היא. י משה"בעצמו או ע

בגלל זה שמשה הוא זה שצרי) לתת מי� . גדול מאד
, א מי מריבהמתרחש חט, ה בעצמו"לישראל ולא הקב

שגור� לכ) שמשה צרי) למות במדבר בלי להכנס לאר; 
שא� משה רבנו היה נכנס , חכמי הקבלה אמרו. ישראל
רק מפני שמשה רבנו לא נכנס . המקדש לא היה נחרב, לאר;
. עד שלבסו1 נחרב המקדש, היתה שליטה לצד הרע, לאר;

, י שליח"לנתינת מי� ע' י ה"הרי שההבדל בי( נתינת מי� ע
כל הצרות שעברו . הוא הבדל של גלות של אלפי� שנה

, מהאינקביזציה, עלינו במש) אלפי� שנה מהרומאי�
, ועד הצרות שיש לנו היו� מ( הערבי�, ש"מהגרמני� ימ

שאברה� הזק( והחולה אמר , הכל בגלל ההבדל הקט( הזה
ולא הביא לה� את , י שליח"ע" י6ַEח נא מעט מי�"לאורחיו 

  .בכוחות עצמו!) גליה�לרחיצת ר(המי� 
לא ". באמתְוַטֵהר ִלֵ.נ: לעבד) : "אנו מתפללי� תמיד
, באמת' צרי) שנהיה עובדי ה', מספיק שנהיה עובדי ה

מסתמא אי( זה . זה לא אמת, כי כשאי( שלמות. בשלמות
פירושה בלשוננו אד� שרחוק משקר " �3ָ"שהמילה , מקרה

י השקר הוא כ. ופירושה ג� אד� ללא מו�, ואינו מרמה
שהעבודה שלנו ' אנו מתפללי� לה. המו� הגדול ביותר

אבל תמיד שיי) לעשות את ', ה אנו עובדי ה"ב. תהיה באמת
 לדקדק יותר בלימוד וביתר שלמות , הדברי� ע� יותר רצו(

יהי רצו( . ובכל מה שצרי) חיזוק, התורה ובשמירת ההלכה
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זכה ונ, ה יטהר לבנו לעבדו באמת"שנזכה באמת שהקב
  .באמת' להיות עובדי ה


