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הנפלאים  שבדבריו ,5רבי משה אלשיך לבוא ולשמוע את חידושי תורתו של הקדושבשיעור זה  נבקש

שופך אור על פרשיית העיבור של יעקב ועשיו ומיישב שאלות רבות , "תורת משה"בספרו המופיעים 

 :אלה דבריוו, שעולות אצל הלומד בלימוד פרשיה זו

 במסכת הנה כי ,והוא. 'וכו 'ותאמר 'וכו הבנים ויתרוצצו' :אמר לבן אחות היותה ועל"

 לה ולחשו הכפורים ביום דהריחה איתתא ההיא :ל"ז רבותינו אמרו( א"ע פב) יומא

 אצרך בטרם' עליה וקרו ,יוחנן רבי מיניה ונפק ,דעתה ונחת ,הוא הכפורים דיום באזנה

 וקרו ,פרי אוצר שבתי מינה ונפק ,דעתה אתיישבא לא אחריתא ואתתא, 'ידעתיך בבטן

 . ['זרו רשעים מרחם'( ]'נגרש כים והרשעים') עליה

 היה לא לבדו יעקב היה אם והנה. העובר רשעת הוראת בבטן עובר הרעשת כי הנה

 גם לנגדו מוכרח היה אליו הנגדיי רואה יעקב שהיה ועל, עמו עשו בהיות אם כי, רוצץ

 רק זה אין הנה :אמרה, הרצוץ בראותה כן ועל, לבן אחות מהיותה לה נמשך וזה .הוא

 מה כי, 'אנכי זה למה' כן ואם, לבן אחות היותי על רק זה ואין, כשר בלתי העובר שאולי

 . אחי נזק גרמת לתקן מספקת איני אם צדקת שאני עצמי מצד אנכי הועלתי

 ".בכתובים האפשרי האחד הדרך זהו הנה

עוררה תאוותה עד כדי כך הגמרא ביומא מספרת על אישה מעוברת שהריחה מאכל ביום הכיפורים והת

 .שמניעת האוכל ממנה היתה עלולה להביא אותה ואת עוברה לידי סכנה

, שעליהם ללחוש באוזנה שיום כיפור היום, והשיב, באו לפני רבי יהודה הנשיא ושאלו אותו כיצד לנהוג

ת את קיבלה המעובר, ואכן, עשו התלמידים מה שהורה להם רבם. אולי תתיישב דעתה ותוכל להתאפק

ֶטֶרם: "על עובר זה נאמר: אמר רבי. דבריהם ונרגעה ָך בְּ רְּ יָך ַבֶבֶטן ֶאצָּ תִּ ַדעְּ ֶטֶרם יְּ א ּובְּ צֵּ ֶרֶחם תֵּ יָך מֵּ תִּ ַדשְּ קְּ , 6"הִּ

 .יצא ממנה רבי יוחנןזכתה וואכן 

אף רבי חנינא שלחם . מה לעשות ופנו לשאול את רבי חנינא, מעין המעשה הראשון, מעשה נוסף היה

אלא שבמקרה זה לא קיבלה המעוברת את הדברים , באוזנה של המעוברת שמא תתיישב דעתה בזהללחוש 

ים ֹזרּו: "על עובר זה נאמר: אמר רבי חנינא. ולא פסקה תאוותה עִּ שָּ ֶחם רְּ רָּ ואכן יצא ממנה אדם שהיה . 7"מֵּ

וק הרבה פירות על שם שהיה מפקיע את שערי הפירות על ידי שהיה קונה בש', שבתאי אוצר פירי'מכונה 

 .והיה אוצר אותם באוצרו כדי למכרם אחר כך לעניים ביוקר, כשהיו בזול

ריון ניתן לזהות מהן המגמות הרוחניות שתלווינה את העובר ההשכבר בשלב , מסיפורה של הגמרא עולה

.   ישנה גם התפתחות רוחנית, ריון לא מתפתח רק הצד הביולוגי של העוברבתקופת הה .בהמשך דרכו

 פנימיים כוחות מקרינה היאבכך  ,שלווהו היא רגועה הריוןשבתקופת ה אמא, יום ישנה מודעות רבה לכךה

 גדול אדם ממנה יצא ,הכיפורים ביום לאכול לאאישה שהקפידה  לכן .העובר אצל נפשי תהליך שמייצרים

ואמנם מצד . ליצא אדם שפ, תאוותה על לשלוט צליחהה שלא, מן האישה השניה, ולעומתה ,כרבי יוחנן

זה  נפשות סכנתמה שיצר מצב של  אבל, נפשות סכנתיש כאן  סוף סוף כי, הדין מותר היה לה לאכול

 לעמוד מסוגלת לאעד כדי כך שהיא  לדבר מתאווה שהיא הבנפש העיהכר היא ,של האישה הנפשי המקום

 .מנגד
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את זה על יד משליכה היא מ, יוצאת דופן, כן כשרבקה חשה שברחמה מתקיימת פעילות נמרצתאם 

 לבןיא מודאגת כי היא חוששת שהעובר הזה ינק מתכונות האופי של ה .התפתחות הרוחנית של העוברה

 .מקולקלת שמתפתחת ברחמה הופעה הזו מעידה על דינמיותהיא מפחדת שה, אחיה

ת אצלן ישנה התרוצצות בעל גם אם, המעוברותחברותיה  את לשאולמתאר כיצד הלכה רבקה  8המדרש

אמנם מפעם לפעם אנו : השיבו חברותיה .זהב בקיאה לאהיא  ,שלה ראשון הריון זההלוא  ,עוצמה כזו

החשש הגדול  .עולם מלחמתאצלך זה נשמע כמו , לא מה שאת מתארת זה אבל, נעימה בעיטה חשות איזו

, היטב מכירה היא לבן את .המציאות בתוך לבן של חוכ איזה ממשיכהשמא בהריון זה היא , של רבקה היה

  !סעטויב לעחמוי ,לבן כמו תוצרת עודאם משמעותו של ההריון הזה הוא 

אז רבקה , אבל אם התוצאה תהיה מקולקלת, ריון שבא אחרי עשרים שנות עקרותה, מדובר בהריון יקר

ם", מוותרת ן אִּ ה כֵּ מָּ י ֶזה לָּ  .9"ָאֹנכִּ

 

 של שאלות חבילה

 :ואלו הן, ממשיך האלשיך הקדוש ופורש רשימת שאלות

 . רב מענין אלה מלבד הערות גם יתיישבו בה כי, האדם לו שיבור ישרה דרך יתכן עוד"

 על מוסיף 'ואלה' כי בידינו כלל הנה כי ',תולדות ואלה'שב ו"וי אל לב שום :ראשונה והן

  ?(בסוף פרשת חיי שרה) למעלה האמור ישמעאל תולדות על יוסיף ואיך ,הראשונים

 יצחק את שהוליד אברהם תולדות כך ואחר יצחק תולדות מזכיר תחלה כי :הסדר על וגם

  ?רבקה עם יצחק נישואי כך ואחר

 ואם, משרה לא אך המצרית מהגר היה כי ,יפלא לא ישמעאל את אברהם הולדת כי ,ועוד

  ?הרשע עשו ומיצחק ממנה שיצאת רבקה פשעה מה כן

 שיצא רבקה זולת אשה יתברך אהו השיאו לא למה, ורשע צדיק להוליד עתיד אם ולמה

  ?ישמעאל את להוליד הגר שנשא באברהם כאשר עשו ממנה

 בשני עצמו בפני אחד כל ועשו יעקב את יתברך הוא הוציא שלא היה זה מה :ועוד

  ?רבקה צער נתקן והיה בוריםעִּ 

 עשרה הפסידה כן ידי על כי( ו ,סג רבה בראשית ;ד תצא תנחומא יןעי) לאומר ,גם ומה

 ה"ז מנין '?אנכי זה למה' :ואמרה ,שבטים עשרה שנים להוציא עתידה שהיתה, םבני

 . בנים עשרה הפסידה ולא נצטערה לא אחד אחד היו ואילו, (21בגימטריא )

  .חדשים תשעה עשו בשכונת בבטן יעקב מצטער היה לא וגם

 . הבטן מן בכור ראשונה יעקב נולד היה כי, הבכורה קנות נתקן היה וגם

 יעקב יגנוב מבלי אביו מברכו היה בכור יעקב בהיות כי ,הברכות ריב ישקיט וגם

 חפץ היה הגדול את כי יורה ,'וכו 'הגדול בנו עשו את ויקרא' מאומרו הנה כי. ברכותיו

 . לברך
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 ריב היה ולא, ראשונה יעקב יצא היה טוב כי, תאומים היותם אחר אפילו יקשה וכן

 ".?וברכה בכורה

  .שאלות שכולן סובבות סביב הריונה של רבקה ,ל שאלות על התוכנית האלקיתיש כאן חבילה ש

 

 עשיו שתה את דם נידות אמו

 הריוןנותן לנו האלשיך הקדוש להציץ במעט על המבט האלקי העומד מאחורי פרשיית ה אלושאלות מתוך 

וכה , ה האלקיתשמלמד אותנו כמה עמוקה ונפלאה המחשבופורש בפנינו מבט שלם  ,הפותחת את פרשתנו

  :דבריו

 מדרש בשם קי רמז שמעוני ילקוט) בפסיקתא ל"ז מאמרם נזכירה הביאור אל לבא והנה"

. כ"ע .אמו נדות דם כל שתה אמו בבטן שכשהיה ?למה, 'אדמוני הראשון ויצא'( אבכיר

 בו אין כח כי בחיריי אינו העובר וגם ,למעוברת נדות דם אין הנה כי ,נחשב זר כמו והלא

 ואיך, כעשו כיעקב כחלק חלק וזה, אמו ותשתה תאכל מאשר אם כי, יבחר אשר ותלשת

 ".?אחד בבטן והמה חבירו ישתה שלא מה האחד ישתה

, לשתות את דם הנידות .של אמו הנידות דם את שכשהיה בבטן אמו שתה, ל על עשיו"כך אומרים חז

מה פשר  .זה את ולשתות, החיים תזוהמאת כל  ,של החיים הטומאה חלק כל את לקחת פירושו של דבר

 הוא, דרך חבל הטבור שלו ההזנה את מקבל הואהרי ? לבחור יכול וכי עובר במעי אמו, ל הללו"דברי חז

  ?צריךהוא ש מה בדיוק מקבל

 

 זירוז הליכים בתיקון העולם

 :ל נוסף"ממשיך האלשיך ומביא מאמר חז

, התורה זו, 'דור לאלף צוה דבר' - (ד ,כח רבה בראשית) ל"ז מאמרם נזכירה :שנית ועוד"

 בכל ושתלן דור ד"תתקע נטל ,'וכו מכעיסין הדורות שיהיו הוא ברוך הקדוש שראה אלא

 . ודור דור

 דורות ד"תתקע מהם החסיר ולמה, דור לאלף דת להנתן ראוי היה למה לדעת ראוי והנה

 .יותר או פחות ולא

 אחד לכל כי ישראל שידעו הוא רוךב הקדוש שרצה מהלְּ שְּ , במקומה כתבנו הנה אמנם

 יחיד בלשון לו לאמר ואחד אחד כל עם לדבר הוצרך. התורה כל נותן היה לםומכ ואחד

 איש כל ויתנבאו מפיו שישמעו ,בפנים פנים בהקיץ נבואה השגת שהיא ',יךאלק' ה אנכי'

 כי, נחש זוהמת לםומכ בהפסק לא אם אפשר בלתי היה אשר, אחד גם יבצר ולא ישראל

 מפיו לשמוע והוכנו התורה לקבל זכו זוהמתן פסקה סיני הר על עמדו כשישראל כן על

 אצלי שהיא, זו מהשגה נעדר לא ואיש בפנים ופנים ובהקיץ נבואה שהיא תורה יתברך

 . "היטב באר במקומו כמבואר ,זוהמתן שפסקה על

לשמוע  אישי באופן אחד כל היה על ,התורה את יבלוק מישראל ריבוא שישים שבו המופלא למעמד מעבר

 זוהמת' את להפסיק צריךלשם כך אבל  .בלשון יחיד ,'קיךאל' ה כיאנ'אתה ה, שלו האישי המאמר את

כל יחיד  מאז ואילך לא יכולו, 10בעולם זוהמתו את הקדמון הנחש הלוא בראשית הבריאה הטיל, 'הנחש
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 פסקהו הושלם תהליך החיטוי, ל הר סיניכשעמדו ישראל ערק . הפונה אליו באופן אישי' לשמוע את דבר ה

 .באופן אישי מישראל ואחד אחד כל לטהר ךריצ היה עד אז, זוהמתם

, עדן בגן ויניחהו, בראו זוהמא שמרי בלי זך, הארץ על אדם יםאלק' ה כשברא והנה"

 הזוהמא חלאת להתם והנה יתברך הוא ראה, הוא גם ויטמאהו חוה הוטמאה וכאשר

 כי בראות אך. התורה זהו -' דור לאלף צוה דבר' וזהו, דור אלף ריךצ היה לה לאט ההיא

 הבלתי העולם ויאבד בחירתם רעה כי, הזוהמא תותך לא המכשירתן תורה בלי דור באלף

 למען, יתברך שמו אותיות כמספר ו"כ וישאר דור ד"תתקע סילק לכן, תורה בלי מתקיים

 . המקיימתו בעולם רהתו תהיה שלא גם העולם יתקיים הגדול שמו בעבור

 לכן, להתיכה דור אלף צריך שהיה מה דורות ו"בכ להתיך נמנע כדבר היה והנה ראה אך

 כל הטהר עד מופלג שיעור דורות ו"בכ למרק מחשבות חשב ?הוא ברוך הקדוש עשה מה

 והביאו האש בכבשן שצרפו והוא, תורה מתן עד מאברהם והוא, מהם זוהמא חלאת

 . "מאד רב חלק מירוק באופן נסיונות עשר םתשלו עד ישראל לארץ

מתחילה נדרש תהליך של  .והדבר אורך זמן, הזוהמה שהטיל הנחש דרושים מאמצים רבים ןוקיתלשם 

זה דבר שהמציאות , אבל איך אפשר להחזיק מעמד במשך אלף שנים בלי תורה, תיקון שאורך אלף דורות

ית וצמצמה את משך התיקון הנדרש לעשרים ושש לכן נתערבה ההשגחה האלק, לא יכולה לסבול אותו

  .לא בעבור התורהאם בעבור שמו יתברך לפחות כך שיתקיים העולם , ה'כמנין הוי, דורות

 

 נישואי אברהם עם הגר המצרית

על אף העובדה , ל האמורים מבאר האלשיך מדוע נשא אברהם את הגר המצרית"לאור שני מאמרי חז

 .  ממקור שכולו מלא זוהמה שמדובר באישה שינקה עד עתה

 למה כי הגר את ישא סיבב מזוהמא טהור כמעט יצא למען, יצחק את להביא כן ואחרי"

 . "הזוהמא בחינת מזרעו תשאב מצרית שהיא

. אברהם כי עדיין לא הסתיים תהליך הפסקת הזוהמה מזרעו של? אברהם נושא את הגר לאישהלמה 

 .ישמעאלוהמשכתה אצל מבית ישראל  הנישואים עם הגר נועדו לשם העברת הזוהמה

 

 אברהם נימול רק אחרי הולדת ישמעאל

 :דבר נוסף עשתה ההשגחה האלקית כדי שיצחק יצא מטיפה קדושה

 דברים שני ידי שעל, ישמעאל נולד עד שימול לו צוה שלא יתברך הוא עשה שנית וזאת"

 גם הערלה כי ערל עדיין אברהם והיות, הזוהמא לשאוב כלי המצרית הגר היות אחד ,אלו

 שנימול אחר יצחק משם לצאת הקדושה בחינת תשאר למען, ההיא הבחינה תמשוך היא

 כדי ?ישמעאל שנולד קודם נמול לא למה :(ב ,מו) רבה בבראשית ל"ז מאמרם והוא. אביו

 . "שכתבנו מה שהוא ,קדושה מטפה יצחק שיצא

 הגר של ההריון .תדבק בישמעאל כדי שהזוהמה? עד אחרי הולדת ישמעאל נימול לא אבינו ברהםא למה

היו לה כל התנאים  ,מצריתהיתה גם שפחה וגם  הגר. הזוהמה תיקוןו העורלה הסרת לפני, מילהה לפני היה

ברת ואכן בהריונה עם ישמעאל תרמה תרומה נכבדה להע', הזוהמא לשאוב כלי'הנצרכים כדי להיות 

 .הזוהמה מזרע אברהם
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 ושרה זקניםהולדת יצחק בהיות אברהם 

 :הדבר השלישי שעתה ההנהגה האלקית

 מאה בן אברהם יהיה עד יצחק נולד שלא ,הנזכר במאמר והוא ,יתברך הוא הוסיף ועוד"

 שאמרו כמו שהוא ,'דמו משנצרר דמו משנקשר ,תאותו כשבוטלה יצרו כשבוטל' שנה

 ."הולדתו היתה הרע יצר ידי על שלא כמעט שהוא ,'כו 'בעולם ידמעמ אני קנמון' :ל"ז

כי בגיל מופלג ? בהיותו בן תשעים ותשע, יוליד בגיל מאוחר כל כך אבינו אברהםגלגלה ההשגחה ש למה

מוליד את יצחק בגיל שבו  אבינו אברהם .התפוגג התאווהו צריותהי שכוחה של, ברור לכל בר דעת, כזה

 .הורתו של יצחק היא בקדושה יתרה .יםתאוות ויצר איןכבר 

 דבר על, נדות דם ידי על שמתיילד בנערותיה אמו ילדתו שלא ,יתברך הוא הוסיף ועוד"

 אם כי, הולד יצירת עיקר היא ומהדם, כנודע נחש זוהמת מחלאת הוא נדות שדם

 אחרי נדה פרסה שאז שאפילו באופן, נסיית בהשגחת לנערותה השיבה ואז בזקנתה

 מאברהם מופלג שיעור מתמעטת הזוהמא נמצאת. מזוהמא הבא טבעי דם אינו זקנתה

 ."ליצחק

 לא ,חודשית מחזוריות אז יתהה לא, אחד יוםב יולדתמתעברת ו אישה היתה המבול שלפני ,11אומרים ל"חז

 אשה עתידה" לבוא עתידכך מובטחים אנו גם על ה .יולדת אישה היתה יום מידי, זה כל את צריך היה

הוא , אם כן דם הנידות הוא תוצאה של החטא הקדמון .12"'יחדיו ויולדת הרה': שנאמר, יום בכל שתלד

 צדמ .נידות דםלכן דאגה ההשגחה שהולדתו של יצחק תהיה ללא , שייך לאותה זוהמה שדורשת תיקון

 את פגשהכש היתה ראתה דם שהיא חרונהאה הפעם, דם סיימה לראותהיא , גיל הבלותיא הגיעה לה הטבע

כדי שיוולד יצחק היה צורך לשנות סדרי  .תמה תקופת הפריון שלה ובזה, 13"נדה שרה שפירסה", המלאכים

י", בדרך נסשל שרה בראשית ולחדש את יכולת ההולדה  י ַאֲחרֵּ ֹלתִּ ה בְּ תָּ יְּ י הָּ נָּה לִּ לייצר הריון ובכך , 14"ֶעדְּ

 .מזוכך ללא שמץ זוהמה

 

 לידה מחודשת -פרשת העקדה 

 .ל זיכוך נבנתה במעשה העקדהקומה נוספת ש

 ידי על אותו מירק יתברך הוא ולכן, זוהמא קצת עדיין ביצחק מהשאר יבצר לא ועדיין"

 ."עקידה

 עדייןאבל הזיכוך , אמנם הולדתו של ישמעאל תרמה תרומה משמעותית להפחתת הזוהמה מישראלכלומר 

, נתנסה בעשרה ניסיונות אבינו אברהם .העקידה כדי לבנות קומה נוספת של זיכוך נדרש ניסיון .לא הושלם

 .ניסיון העקידה - שיאה לא גיעעבר ניסיון אחר ניסיון עד שלבסוף הו האש לכבשן נכנסהוא 

 ה"הקב לו מרשא רגעוב, 15שלושים ושבע גילב יצחק באותה העת היה .מחודשת לידהזו , דההעק פרשת

ַלח ַאל" שְּ ָך תִּ דְּ ַאל ַהַנַער ֶאל יָּ ה לוֹ  ַתַעׂש וְּ אּומָּ יש כאן  .יצחק נולד מחדש, מחודשת מציאות נוצרה ,16"מְּ
                                                           

11
 .א, ויקרא רבה ה 

12
 .ב"שבת ל ע 

13
 .ח, י בראשית יח"רש 

14
 .יב, בראשית יח 

15
 .כ, כהי בראשית "ראה רש 

16
 .יב, בראשית כב 
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אם כן לפי הסוברים , הכתוב מציין שנישואי יצחק עם רבקה היו בהיותו בן ארבעים שנה, עובדה מרתקת

, ממש רגעים באותם, גבי המזבח על נעקד כשיצחקש יוצא, אותה נשא כשיצחק 17שלוש בת היתה שרבקה

  !גיל אותו בניבעצם  היו ורבקה שיצחקנמצא  .לידה בחדר תההי רבקה לש אמּה ,או לפחות בסמוך

 

 הקדושה זוגו בת זולת לישא אפשר בלתי היה

וזו , כעת עומד האלשיך על ההבדל בין דרכי הזיכוך שהונהגו אצל אברהם לדרכי הזיכוך שהונהגו אצל יצחק

 :לשונו

 כאשר עשות צריך יהה הנה, שלמה מטתו שתהיה יעקב את להוציא להוליד וכשבא"

, הקדושה זוגו בת זולת לישא אפשר בלתי היה אך, בהגר הזוהמא שהטיל אברהם עשה

 בנים שני רבקה תלד אם :יתברך הוא אמר כן ועל. תמימה עולה והוא בעקידה נקדש כי

 עודנה אמו כי גם ומה, בזוהמא מעורב מהם בן כל מהיות יבצר לא ,עבורים בשני

 הוא שימתין וגם. הזוהמא מחלאת והוא ולדה מתהוה נדותה דם ידי ועל ,בבחרותה

 יצאו בחכמתו גזר יתברך הוא לכן ,זוהמא מקצת יבצר לא זקנים שניהם יהיו עד יתברך

 הוא שלוח ידי על יתפרדו בעיבור מעורבות הנמצאות הבחינות שתי למען, תאומים

 שכל מהקליפה ניתחצו ונפש יתברך מאתו קדושה נפש - נפשות מיני שני בבטנה יתברך

 כנודע, עשו ממנו ויצא הזוהמא וזו, יעקב ממנו ויצא הקדושה זו, בחינתה תשאב אחת

 הולד יצירת מעת כי הסכמתם שעלתה ,(ב"ע צא סנהדרין) ואנטונינוס רבי ממחלוקת

 בבטן עשו בהיות כי ,מפסיקתא שהזכרנו ל"ז מאמרם ענין יהיה וזה, שמה באה הנפש

 המתייחסת הזוהמא כל שאב כי שהוא, אדמוני יצא כן ועל מוא נדות דם כל שתה אמו

 .שכתבנו כמו נדות דם אל

 בחינתו שהוא תחלה היוצא והעיפוש הדם עם יצא למען ,עשו תחלה יצא כן ועל

 כמי שהיה ,(שם) אמרו וכן. עמו סריותו יצא עשו יצא :(יא ,סג) רבה מאמר והוא. כמדובר

  ".זה מאמרנו כל רמזו ספק אין כי ,ותבנקי יעקב שיצא ,תחלה המרחץ שרוחץ

 את וציאשת, הגר כמו, אישה עודלו  וחפששי היה מתבקש אז ,יצחק אצל זוהמה קצת הנשאר עדיין אם

 בקדושת תקדשה אבינו יצחק כי ,אלא שמהלך כזה לא התאפשר .רבקהואחר כך יֵּצא יעקב מ, הזו הזוהמה

 .'בת זוגו הקדושה'שא שפחה מלבד למדרגה עליונה שאיננה מאפשרת לי תעלהוה, דההעק

, מדוע לא הפרידה ההשגחה בין שני ההפכים האלה, לשם מה נולדו יעקב ועשיו כתאומים :ועדיין קשה

 ? ודאגה להולדתו של כל אחד בנפרד

. חלקי זוהמה בכל אחת מהן היו נשארים, לידות ישת היו אםהיא ש, אומר האלשיך הקדוש, התשובה לכך

היא היתה עוד בתקופת  ,רבקה היתה עוד צעירה, משרה שילדה את יצחק לעת זקנה בשונה, יתרה מזאת

 זרע טיפתב, אחד הריוןלכן כדי לייצר חיים שאין בהם זוהמה היה צורך ב, נידות דם שלה וראתה הפריון

  .הרע וחלק הטוב חלק -שני חלקים  פרדויי שממנה אחת

היתה  החטא הקדמון לא לולי ,החיים במציאות קדמוניה נחש שהטיל ארס לאותו שייך ,כאמור, הנידות דם

 .את כל זוהמת החיים ,הנידות דם כל אתאליו  שואבו עשיו בא וכעת, נידות
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ואם כן רבקה היתה , יצחק היה בן עשרים ושש בשעת העקידה, לדבריו. א שם"וראה ביאור הגר. סדר עולם רבה פרק א 

מובא שהיתה בת ( פז' עמ)ובספר הישר (. ב"סא ע)ה וכן במסכת יבמות "וכך כבר בתוספות ד, בת ארבע עשרה בנישואיה

 .  עשר
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 תולדות ישמעאל ותולדות יצחק

עולה מסדר , שבעצם המבט העמוק הזה על דרכי ההשגחה האלקית, מסכם האלשיך הקדוש ואומר

מצד , וביניהם', תולדות יצחק'אחר כך פסוקי ', ולדות ישמעאלת'לכן תחילה מופיעים פסוקי , הפרשיות

תולדות 'החיבור הרומזת לזוהמה שקיימת בעוצמה רבה ב-ו"ו ומצד שני, אחד הפרדה ופתיחת פרשה חדשה

   :ובלשונו .'תולדות יצחק'ובמידה מעטה נותרה גם ב' ישמעאל

 היה זה מה :באמור באמת אנוש לבב יתחמץ הלא כי והוא, הכתובים ביאור אל ונבא"

  ?[ליצחק] נשאה למה ,קרוביה נגעי על ואם, ורבקה מיצחק עשו צאת

  ?למעלה הנאמרים הקשים הדברים כל שנתרגשו ,תאומים היו למה :וגם

 ,הנזכר הראשונים על מוסיף הנה ,לומר ',יצחק תולדות ואלה' :תורה אמרה כן ועל

 יש יצחק בתולדות כן, אברהם לשהטי זוהמא בחינת שהוא ,הנזכר 'ישמעאל תולדות'

 כי ,לאביו דומה כלומר, אברהם בן אם כי לגמרי לא אך ,באחד שהוא זוהמא בחינת עדיין

 יצחק כן, זוהמא בעכירת מעורבת יצחק טיפת צאת לבלתי ורשע צדיק הוליד אביו כאשר

 עם, הוא תולדתו שבכלל וגם. זוהמא עכירת כל משולל יעקב יצא למען ורשע תם הוליד

 האמה בן ולא הגבירה בן היותו על זרע בעשו ליצחק יקרא רוחך על יעלה אל זה כל

 אותו מדמה שאני מה בכלל כי לומר, יצחק את הוליד אברהם הלא כי, כישמעאל

 את ולא יצחק את רק בניו שני את למוליד יחשב לא אברהם כאשר כי ,הוא לאברהם

 רק יחשוב לא כי ,ביצחק הדבר כן, 'זרע לך יקרא ביצחק כי' :מא דאמרכ ,ישמעאל

 ועקידת' :אמרו הזכרון ביום ,נוילתתפ מסדרי כן על כי, יעקב את שהוא אחד למוליד

 על( י ,לב בראשית) שכתבתי וכמו ',יעקב לזרע' אמרו ולא 'תזכור לזרעו היום יצחק

 ."ד"בס 'יצחק אבי יואלק אברהם אבי יאלק'

 כאן יש .'יצחק תולדות'ב ופרשתנו פותחת', לדות ישמעאלתו'מסיימת ב, פרשת חיי שרה, הפרשה הקודמת

י"אלא , 'לאומית דו מדינה'דבר כזה  אין .'הפרדהגדר ' שביניהן צריכה להיות פרשיות ישת ָך ּומִּ ַעמְּ ל כְּ אֵּ רָּ ׂשְּ יִּ  כְּ

ד ּגֹוי ָאֶרץ ֶאחָּ  !גויים שניגוי אחד ולא  18"בָּ

 היו אברהם שאצל כמוומלמדת אותנו ש, החיבור שמחברת בין שתי הפרשיות-ו"יחד עם זאת ישנה ו

נותרו חלקיקי זוהמה שצריכים  יצחק אצל ךכ, לאמישמע להתפרש צריכים שהיו זוהמה יקיחלק יםמעורב

 .להתפרש

 

 שתי תכונות באישיותה של רבקה

 :מסיים האלשיך הקדוש ואומר

  ?הזוהמא בה להטיל כהגר שפחה יצחק לקח לא למה איפוא כן אם :איש יאמר ואם"

 רבקה את בקחתו בעקידה שנתקדש אחר שהוא, 'שנה ארבעים בן יצחק ויהיה' אמר לזה

 . לזולתה לו יאות לא כן ועל

  ?ממנה זה יצא איך ,לדוכתא קושיא הדרא כן אם :תאמר ושמא

 ומפדן רשע שאביה ',בתואל בת' שהיותה אחת ,בה היו בחינות שתי כי דע ,אמר לזה

 יבצר לא כן ועל, הזוהמא מתוך יצאת כי ,הרשע לבן ואחות רשעים מקומה שאנשי ,ארם
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 של זוגו בת גמורה צדקת היתה עצמה מפאת אך, ברחמה זה את לקבל בחינה ממנה

 שתי בה נמצאו .לאשה לו ומיוחדת המזומנת היא כי ',לאשה לו' אומרו וזהו. יצחק

 ".יעקב את לקבל ובעלה עצמה ומפאת, עשו את לקבל ראויה מולדתה מצד, בחינות

 הרע את לקחת הכוח את היה לה מצד אחד ,באישיותה של רבקה היו טבועות שתי התכונות הנדרשות

מזוככת עד כדי כך שהיתה  עצמית מציאות לה ומצד שני היתה', לבן אחות הארמי בתואל בת' בהיותה

 .ומיוחדת ליצחק לאישה מזומנת

שייכים אל מגמת מכאן ואילך כולם ו ,חודרניתעם הולדת יעקב נחתם תהליך הזיכוך שדרש התערבות 

 . הקודש

 

 חלקי הזוהמהאת  עולם משילה -גרעין וקליפה 

ל "והיסוד לכך מוסד כבר בדברי ריה, 19של מרן הרב קוק ספר הדרשותבסגנון שונה מופיעים הדברים ב

שאר זורקים את הקליפה ונ בשעת הצורךוקליפה המציאות מורכבת מגרעין ומבאר של "ריה. 20הכוזריבספר 

לם משיל מעליו את חלקי הזוהמה והופך להיות יותר ויותר העו, מדובר בתהליך של היפרדות .הגרעין

עשרה דורות מאדם עד נח ועשרה דורות מנח ועד ישנם , אנו נפגשים עם התכונה הזו רותובכל הד .מתוקן

רעיניותו של אברהם ממנו ג היצאו תרח היה רשע -הגרעין את ר ישאכל דור משליך את קליפתו ומ, אברהם

תו של מיצחק יצאה גרעיניוו, מאברהם אבינו יצאה גרעיניותו של יצחק ולצידו קליפת ישמעאל ,אבינו

, ישראל שבטיממנו יצאו שנים עשר , אבינויעקב תכונה זו הפסיקה אצל  .יעקב ולצידה קליפתו של עשו

 . קדושים כולם, גרעיניים כולם
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 .הדרוש התשעה ועשרים, מדבר שור 
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