
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 שיחתו של

 מורנו ראש הישיבה 

 הרב אברהם יצחק גרינבוים שליט"א 

 

 

 

ל ִים  ִמטַּ מַּ שָּׁ י -הַּ נֵּ מַּ ֶרץ /  ּוִמשְׁ אָּׁ  לעולם הזהעל היחס הָּׁ

 

 

 , ה'תשע"התולדותפרשת 

 

כוחות כבירים, אשר ההתנגשות והיריבות בפרשתנו מופיעים לראשונה על במת ההיסטוריה שני 

בין שניהם לא פסקו מעולם, והיחסים ביניהם משפיעים על תבל ויושביה עד עצם היום הזה. יעקב 

 ועשיו.

 אמנו רבקה:-הצטערה בגינם אמםעוד טרם הגיחו שניהם לאוויר העולם, כבר 

ְתֹרֲצצּו ים ַויִּ נִּ ּה ַהבָּ ְרבָּ ם ַותֹאֶמר ְבקִּ ן אִּ מָּ  כֵּ י ֶזה הלָּ ֹנכִּ ֶלְך אָּ ְדֹרׁש ַותֵּ )רש"י: ה'  ֶאת לִּ

ּה ה' . ַויֹאֶמרבסופה( תהא מה לה שיגיד -' ה את לדרוש י לָּ ם ְׁשנֵּ ְך גֹויִּ ְטנֵּ י ְבבִּ ים ּוְׁשנֵּ  ְלֻאמִּ

ְך ַעיִּ מֵּ דּו, מִּ רֵּ פָּ ְלֹאם ּוְלֹאם יִּ ץ מִּ יר ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאמָּ עִּ  .כג(-)בראשית כה, כב צָּ

 וכל כולו אומר: דרשני!מקרא זה מעורר פליאה 

מה תנחומים מצאה רבקה בדברי ה', כי שני ילדיה יגדלו לשני עמים נפרדים, הנתונים במאבק 

מתמיד, מופרדים לחלוטין זה מזה, עד שלעולם אין האחד מהם מתמלא אלא מחורבנו של רעהו 

 ?ב( )פסחים מב,

 ,בפסוקשהכתיב צורת הדורשת את  )עבודה זרה יא, א(א מביא כאן את דברי הגמר זאת, ועוד; רש"י

 , כרמז לשני אישים בעתיד:'שני גיים'



 
 
 

ּה ה' ַויֹאֶמר י לָּ ם ְׁשנֵּ ְך גֹויִּ ְטנֵּ , גיים אלא גוים תקרי אל: רב אמר יהודה רב אמר - ְבבִּ

 לא צנון ולא קישות ולא חזרת לא שולחנם מעל פסקו שלא, ורבי אנטונינוס זה

 .הגשמים בימות ולא החמה בימות

דרשה זו מוסיפה קושי לעמימות הקיימת כבר במענה ה' לרבקה. מה נוחם והרגעה יש בידיעה זו, 

כי בעוד דורות רבים עתידים לעמוד משני בניה שני מנהיגים גדולים אלו? על איזו מועקה באה 

 ידיעה זו לענות?

 

 א.

 שולחן קודם למנורה

  

על נקודה עומד  )ביאורי מהרי"א על רש"י, ויקרא מ, כב( 'תרומת הדשן'ישראל איסרלין, בעל רבי 

, בין בבניית הכלים, בין בהכנסתם למשכן ובין מעניינת בפרשיות בניית המשכן: בכל מקום

 לזו המדברת על המנורה.  תמיד קודמת הפרשה העוסקת בשולחן -בנשיאתם במסעות 

 - שיחכים הרוצה: יצחק רבי אמר' תרא כה, ב()בבא בכטעם לדבר מציין הוא את האמור בגמרא 

'. נמצא שהשולחן רומז לעשירות, בדרום ומנורה בצפון שלחן: וסימנך, יצפין - ושיעשיר, ידרים

 והמנורה לחכמת התורה. אך אין הוא מפרש את דבריו, מדוע קודם עניין השולחן לזה של המנורה.

יר שכוונתו לתומכי התורה, כזבולון המסייע ביד מסב )תורת משה, בראשית כה, כג(בעל ה'חתם סופר' 

כר, שהם קודמים אף ללומדים עצמם. כפי שמצאנו בברכת משה לשניהם שהקדים את זבולון ישש

אֶתָך ְזבּוֻלן ְשַמח' ,ליששכר ר ְבצֵּ שכָּ שָּ ֶליָך ְויִּ , וברש"י שם מבואר כל  ענין ההסכם )דברים לג, יח(' ְבֹאהָּ

 ביניהם:

אֶתָך ְזבּוֻלן ַמחְש  ר ְבצֵּ שכָּ שָּ ֶליָך ְויִּ  לחוף זבולון שותפות; עשו ויששכר זבולון .ְבֹאהָּ

 והם יששכר של פיו לתוך ונותן, ומשתכר בספינות לפרקמטיא ויוצא ישכון ימים

 על יששכר של שתורתו ,ליששכר זבולון הקדים לפיכך בתורה. ועוסקים יושבים

 הצלח - לסחורה.   ויששכר בצאתך הצלח - ךבצאת זבולן היתה.   שמח זבולון ידי

 לתורה. אהליך בישיבת

ן תֵּ ן ֶאת זו הסיבה שבכל מקום קודם השולחן למנורה, 'ַויִּ ד' ְבֹאֶהל ַהֻשְלחָּ  ורק אחר כך 'ַויֶָּשם מֹועֵּ

ה'  ֶאת להורותינו על חשיבותו ומעלתו של זבולון, המחזיק את ידי אחיו  .כד(-)שמות מ, כבַהְמֹנרָּ

 יששכר.

 

 ב.

 הלא אח עשיו ליעקב

 



 
 
 

של יעקב  ם, בהבנת מהות תפקיד)שם, וביתר הרחבה בפסוק לז(ופר' חידוש גדול מחדש ה'חתם ס

יׁש'זה, שיהיה עשיו  חיים לאופןיצחק אביהם מלכתחילה ועשיו. לדבריו, ייעד אותם  עַ  אִּ ד ֹידֵּ  ַציִּ

יׁש ֶדה אִּ פרנסתו ומזונותיו בעמל ומלאכה, כדרך אותה היתווה המביא את  אדם, )בראשית כה, כז(' שָּ

ַסְפתָּ : '')ברכות לה, ב(רבי ישמעאל  ֶנָך ְואָּ היה אמור ואילו את יעקב '. ארץ דרך מנהג בהן הנהג - 'ְדגָּ

 בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם אפשרשמעון בר יוחאי שם, 'טענתו של רבי לגדול בהתאם ל

רבי '. ?עליה תהא מה תורה, הרוח בשעת וזורה דישה בשעת ודש קצירה בשעת וקוצר, זריעה

כל שמעון טוען כי מן הנמנע להתמסר ללימוד התורה באופן המושלם והרצוי, אלא בפרישה מ

יׁשמלאכה, לפיכך היה יעקב ' ם אִּ ב תָּ ים ֹיׁשֵּ לִּ ', על מנת שיגשים את היעוד הנעלה של הקמת ֹאהָּ

 את פרנסתו היה אמור לספק לו אחיו, איש השדה.  ממלכת כהנים וגוי קדוש, משפחת עובדי ה'.

)תנא דבי אליהו זוטא,  ואכן בהיותם בבטן הסכימו יעקב ועשיו להנהגה זו, וזה עומק כוונת המדרש

 :יט(

 ,לאבינו אנחנו םישני ,אחי ויעש :וילעש יעקב אמר ,אמן במעי ויועש יעקב כשהיו

 אכילה בו יש הזה העולם .הבא והעולם הזה העולם - לפנינו יש עולמות ושני

 בכל כן אינו לם הבאהעו אבל, ובנות בנים ולהוליד אשה לשאת ומתן משא ושתיה

 שעה באותה הבא? העולם אטול ואני הזה העולם אתה טול רצונך .הללו מדות

 .בחלקו אבה העולם יעקב ונטל הזה העולם בחלקו עשו נטל

 בהתאם למהסיבה זו הניח יעקב לעשיו להקדים ולצאת ראשון, מהיה הסדר המתוכנן. ו ךכ

שראינו שזבולון קודם ליששכר. אולם מיד כשיצא עשיו לאוויר העולם מרד בתפקידו והתכחש 

לתומו'.  וזה לרשעו זה, נפרדים הם יםיהמע מן - יפרדו ממעיךלהסכמתו, כמדרש שמביא רש"י '

ביקש עשיו ליטול את העולם הזה לטובתו ולהנאתו, ולא על מנת לסייע ליעקב אחיו בהשגת 

 מיד שלח יעקב את ידו לאחוז בעקב אחיו, לעכבו שלא יצא ראשון. מעלתו ומטרתו.

היה שעשיו ממלא את בכך מתבאר ההבדל בין יצחק ורבקה ביחסם אל הבנים. יצחק סבור 

והקדימו לאחיו, שהרי שולחן קודם תפקידו ומכלכל הוא את אחיו יושב האהלים. לפיכך אהבו 

השמים ומשמני הארץ. רבקה ידעה שלא כך וביקש לברכו בברכת העולם הזה, מטל למנורה, 

הדבר, וכי על יעקב מוטלים שני חלקי העבודה, חיי העולם הזה בצורתם הראויה ועם זאת 

 השקידה להשגת העולם הבא, משום כך ביקשה עבורו את הברכות, וסייעה בידו לקבלן.

הוא מן הסולת ינוס אנטונועשיו עם רבי ואנטונינוס.  דברי רש"י הקושרים את יעקב זוהי משמעות

בניגוד שאין הוא 'עושה מעשה עשיו'.  )עבודה זרה י, ב(וכפי שאמר לו רבי הנקיה שבצאצאי עשיו, 

 רה לו, ובכך זכה אף לחיי העולם הבא.דו בסיוע לרבי ועזיכן ראה את תפק זקנו, אנטונינוס לעשיו

שאין יצר הרע נכנס באדם עד שעת  סנהדרין צא, ב(ב)]נראה שזוהי הסיבה העמוקה לדעת אנטונינוס 

הטובה של עשיו שקודם הלידה,  לפנימיותהלידה, ולא משעת יצירה, כי הוא עצמו שייך במהותו 

 עשיו אשר קיבל על עצמו את תפקיד הזבולון.[



 
 
 

בכך התנחמה רבקה מפי השם: אמנם בצאת הילדים 'ממעיך יפרדו', ולא יקיים עשיו את חלקו 

מוד לעתיד שני גאים אלו, רבי ואנטונינוס, כשבן בנו של עשיו מסייע ביד בן כזבולון. אך עתידים לע

 בנו של יעקב לעבוד את ה' מתוך הרחבת הדעת במידה כזו שלא פסקו צנון וחזרת מעל שולחנו.

 :ו(-)ישעיהו סא הלא זו בלבד, אלא שלעתיד לבוא מובטחים אנו כי 'ורב יעבוד צעיר', כחזון הנביא 

ְמדּו רִּ  ְועָּ עּו יםזָּ י צֹאְנֶכם ְורָּ ר ּוְבנֵּ כָּ יֶכם נֵּ רֵּ כָּ יֶכם. ְוַאֶתם אִּ י ְוֹכְרמֵּ אּו ה' ֹכֲהנֵּ רֵּ קָּ  תִּ

י ְרתֵּ ינּו ְמׁשָּ ר ֱאֹלקֵּ מֵּ ֶכם, יֵּאָּ יל לָּ ם חֵּ לּו ּגֹויִּ ם תֹאכֵּ ְכבֹודָּ רּו. ּובִּ ְתַימָּ  תִּ

 

 ג.

י קוֵּ ה -ה'  וְׁ מָּׁ שּו הֵּ ֶרץ ִיירְׁ  אָּׁ

 

 :()פרק כז, ה המלבי"ם המפרשים. כך כתבעוד מן  וכדברי החתם סופר הללו כתב

 ,יעקב ובין ויעש בין התקשרות לעשות רוצה איך ,יצחק נתוכו כל הבינה רבקה

 יפרנס ועשו בתורה יעסוק שיעקב .וישראל לוי ושבט וזבולון יששכר כהתקשרות

 קליפה יהיה שלא לבד שלא, תכונתו ורוע ויעש רשעת היטב ידעה היא אבל ,אותו

 לו שיתן והעושר, )ע"פ איוב יג, כח( כל את יבלה וכרקב יאכל כעש כי, לפרי השומרת

 גם יעקב שיבורך טוב כי ראתה לכן, לרעתו וליעקב לו שמור היהי בברכתו אביו

 ההצלחה וייחד יכונו שניהם אשר מקום יש כי .וממשלה בעושר עולם הזה בברכת

 בהעושר ישמש אם, שלחנות לשני לזכות אדם ויוכל ,הנפשיית עם הגופיית

 .הנפש אושר לצורך רק וממשלה

 :()תולדות שנת תרנ"אובשפת אמת 

 יושב ויעקב שדה איש ויעש ו שכתובכמ, עולמות שניל מיוחדין היו ויועש יעקב

 היה והוא ,יששכר עם זבולון כמו הוא היה - מעשיו מתקן ויעש ההי ואם .אהלים

 רק ליעקב נצרך היה ולא. הקדושה אל לקרב הכל להכין ,האומות כל על מושל

. שדה איש והוא ,עמלק גוים ראשית כתיב הרי כי. מלחמות בלי' ה בתורת לעסוק

 שדה ממדבר נעשה שבת בקבלת ל"ז י"האר ש"כמ ',בית' ',שדה' ',מדבר' דיש

 יושב ,השבת נתבחי הוא יעקב והנה. ובית אהל נתבחי הוא עצמו ושבת. ש"ע

)בראשית רבה יא,  ל"חז מרוכמא ,ממקומו איש יצא אל בשבת שנאמרו כמ ,אהלים

 לעשות המעשה בימי שצריך קוניםיהת אבל'. כו שבת שמירת בו כתוב יעקב ז(

 לא כי אך. וילעש להנחיל יצחק רצה זה דרך ,השבת אל הכנה והוא ,שדה ממדבר

 .לם הזהעו לתקן שכמו על זאת גם יעקב לקבל והוצרך ,לזה עשו זכה

מדברי שניהם למדים אנו תוספת על האמור בחתם סופר, שההזדקקות לעולם הזה ולקנייניו אינה 

רק הכרח לשם הקיום, כדי שאפשר יהיה להמשיך ביעוד העיקרי שהוא להיות יושב אוהלים. 

השימוש בעצם  ,העלותו, לקדשו וללתקן את העולם הזה - מדבריהם עולה כי זוהי מטרה לעצמה

 וההנאה ממנו לחיי תורה ועשיית רצון ה'.בו 



 
 
 

 : )פרק א( הן כך לימדנו הרמח"ל, במסילת ישרים

 ומשתמש ,בבוראו ונדבק בעצמו שולט הוא ואם. ..האדם לשימוש נברא העולם כי

 מתעלה עצמו והעולם מתעלה הוא - בוראו לעבודת לסיוע לו להיות רק העולם מן

 השלם האדם משמשי בהיותם ,כולם לבריות הוא גדול עילוי הנה כי. עמו

 .יתברך בקדושתו המקודש

 :הקדושה( ביאור -)פרק כו ובהגיע האדם לשלמותו 

 ענייני להיות חוזרים הגשמיים מעשיו אפילו בוראו בקדושת המתקדש האיש

 המושכלות בין מתהלכת ונפשו, להיו-לא תמיד הדבק ממש... הקדוש קדושה

' ה לפני מתהלך הוא כאילו לו נחשב ההנ -ויראתו  בוראו באהבת האמתיות

, כמשכן נחשב עצמו הוא כזה איש והנה הזה. בעולם פה עודנו החיים בארצות

 למאכל הוא עילוי, אוכל הקדוש שהאיש והמשתה המאכל כן וכמזבח..., כמקדש

 .ממש המזבח גבי על נקרב וכאילו, ההוא ולמשתה ההוא

זה מזה, שני הכוחות מעתה נראה כי הקדמת השולחן למנורה אינה רק בשל התועלת שמקבלים 

בכך שיששכר מתפרנס מזבולון ומוחזק על ידו. אלא יש כאן מעלה עצמית של השולחן, של חיים 

וזוהי כל אשר מרוממים את העולם כולו. חיים , 'הבאים באופן של 'הנהג בהם מנהג דרך ארץ

ם" :)שם משמואל ויצא שנת תר"פ, ועוד( "חידושי הרי"מל בעל "מו הידוע שפתגכ מטרת הבריאה, ַמיִּ  ַהשָּ

ם ַמיִּ ֶרץ ה'לַ  ׁשָּ אָּ ַתן ְוהָּ י נָּ ְבנֵּ ם לִּ דָּ  י אדםלבנ נתן והארץ ,שמים אותם עשה השם יתברך השמים - אָּ

 ".שמים לעשותה

 

 ד.

 חסד ואמת נפגשו

 

התהלכות בארצות החיים, כאשר כל מעשיו הגשמיים תפקידו זה של יעקב, לעבוד את ה' מתוך 

ימכוונים לגבוה ומתקדשים כזבחים וקרבנות, נרמז בשמו. ' ן ְוַאֲחרֵּ א כֵּ יו יָּצָּ חִּ ב ֹאֶחֶזת ְויָּדֹו אָּ  ַבֲעקֵּ

ו שָּ א עֵּ ְקרָּ  מיהו שקרא שמו? נאמר בזוהר: )לעיל כה, כו(' ַיֲעֹקב ְׁשמֹו ַויִּ

 בשמיה למהוי עילאה דמלכא דגושפנקא ברשימו דרשימין צדיקייא אינון זכאין

 בריך קודשא - יעקב שמו ויקרא ...יאות כדקא בארעא שמהן שוי ואיהו רשימין

בכתיבת החותם של המלך העליון, ים כתוב)=אשריהם הצדיקים ש. יעקב ליה קרי ממש הוא

 קרא לו יעקב.(להיות בשמו כתובים והוא שם את שמם בארץ כראוי... הקדוש ברוך הוא ממש 

חיד"א כמפורש בכתוב, מקור השם יעקב במילה עקב, מנין באה אם כן האות י' לתחילת שמו? ה

עשו. ביו"ד זו  -כי יעקב לקח י' זו מעשיו, אשר שמו נכתב תמיד חסר  דבש לפי מערכת ו, ו()מסביר 

נרמז כי יעקב נטל מעשיו את תפקיד העלאת החומריות, ולפיכך ראוי הוא גם לקבלת הברכות 

 מיצחק.



 
 
 

 לא מקרה הוא שדווקא ביעקב מוצאים אנו כי החומרי שבחומרי מבקש להעשות לו עזר לעבודתו,

ַקחעל ' )חולין צא, ב(כמו שדרשו חז"ל  ותו.ושואף להתעלות בכך מנמיכ י ַויִּ ַאְבנֵּ קֹום מֵּ )להלן כח, ' ַהמָּ

 זה צדיק יניח עלי אומרת ואחת אחת וכל, אחד למקום אבנים אותן כל שנתקבצו מלמד: 'יא(

  .'באחד נבלעו וכולן: תנא; ראשו

כי ייעודו של יעקב הוא בהתנתקות מלאה  סבור היהאולם כאמור, יצחק לא קיבל זאת, והוא 

מהעולם וענייניו, כשכל זמנו וכוחותיו בישיבת אהלים ולימוד התורה. את מחלוקתם של יצחק 

 ורבקה הפליא לבאר התפארת שלמה בפרשתנו:

 היה שיצחק רוש,פי. 'האירה משפטינו יצחק פחד'' בפי ה שכתבנומ יל פע הענין

 וישמן דעתו יזוח לבל ירא ההי הוא כי הזה, עולם בברכת יעקב את לברך מתפחד

 השכילה שהיא אמנו רבקה כי לולי. עולם הזה תאוות ויבעט על ידי ישורון

 בהרחבת הבורא לעבוד לאדם מסייע עולם הזה טובת גם כי להבין ובדעת בחכמה

יָּה')כד, יד( שרה  חיי רשתבפ הו שכתובוז. הדעת ֶליהָּ  ֹאַמר ֲאֶׁשר הַהַנֲערָּ  ְוהָּ י אֵּ א ַהטִּ  נָּ

ְך ּה ...ַכדֵּ ק ְלַעְבְדָך ֹהַכְחתָּ  ֹאתָּ ְצחָּ  של  דתוילמ והתנגדות הוכחה תהיה רוש,פי. 'ְליִּ

 .טובות והשפעות וחסדים רחמים לעורר רק ,ל"כנ הפחד בחינת יצחק

אם נוח לו לאדם  )עירובין יג, ב(היא מעין מחלוקת בית שמאי ובית הלל  מחלוקתם של יצחק ורבקה

הוא ירא מן הסכנות שבדרך זו וסבור כי  ודעתו כבית שמאי, יצחק מידתו דיןשלא נברא משנברא. 

מוטב לו ליעקב להמנע ממנה ואת ברכות העולם הזה הוא מייעד לעשיו. אולם רבקה שמדתה 

תחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הרי מידת החסד יודעת היא שאף אם ב

)רש"י לעיל א, ראה הקב"ה שאי אפשר לעולם באופן כזה והקדים ושיתף עימה את מידת הרחמים 

. לעתיד לבוא עשויה ההלכה לשוב ולהיות כדברי בית שמאי, שכן העולם הבא אין בו לא אכילה א(

, ויכול הוא להתקיים בדין. אך העולם הזה כות יז, א()ברולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן 

ם' ֶנה ֶחֶסד עֹולָּ בָּ  .)תהלים פט, ג(' יִּ

במסכת עירובין שם, בסמוך למחלוקתם אם נוח לו לאדם שנברא או לא, מוזכרת מחלוקת בית 

שמאי ובית הלל אודות היושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית, שבית שמאי פוסלין ובית הלל 

 המשך למחלוקתם זו:מפרש זאת ב )במדבר יט, ב(בי"ם בתורה אור מכשירין. המל

 בהמה כל על אומר היה ששמאי, בית הללל בית שמאי בין דעות חלוקי בזה שהיה

 ת עצמוא פורש היה ששמאי '.יום יום' ה ברוך' אומר היה והלל ',לשבת זו' נאה

 שהוא הגדול השבת על שמורה - השבת בצרכי רק ועסק ,לגמרי העולם ניימעני

 ולא  -' בשבת יאכל רב שבתבע שטרח מי' )עבודה זרה ג, א(ו שאמרו כמ עולם הבא,

 דעתו היה והלל .השבת ענין שהיא רוחניית הנאה שהוא מה רק מהעולם נהנה

 '.יום יום' ה ברוך' רמאו והיה ,לגמרי העולם את לעזוב שאין

 ללהית וב פוסלים בית שמאי - הבית בתוך לחנוווש בסוכה ורובו ראשו שהיה ומי

 .עראי לדירת קבע מדירת שיוצא ,ועניניו העולם עזיבת מציין שהסוכה. מכשירים

וצה ר, הבית בתוך לחנוושש הגם ,בסוכה ורובו ראשו אם די ית הללב ולשטת

 לם הזה,העו בחיי שהוא ,הבית בתוך לו ערוך ושלחן ושותה שאוכל הגם לומר



 
 
 

 בית שמאיו .ושתיה באכילה עצמו ולצער נפשו לענות לגמרי העולם מן פורש ואינו

 ליהנות ושלא ,וכל מכל העולם מעניני לפרוש שצריך בירא להוס הם כי פוסלים

 '.לשבת זו' לומר רק גשמיית הנאה שום

של צדיק ולעמוד על שיטתו של יעקב אבינו. יעקב נוהג כמנהג בית הלל ועובד  זכינו לברר מקחו

ַסע ְוַיֲעֹקבאת ה' מבלי להשליך את העולם הזה מאחורי גוו, ' ה נָּ ֶבן ֻסֹכתָּ ִית לֹו ַויִּ דרכו  .)להלן לג יז(' בָּׁ

 היא בעמל ויגיעה לעשות את הארץ לשמים, שיהיה העולם כולו עולה ומתעלה עימו.  


