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מדוע אהב יצחק את עשו
ושוו אהב ייחק את ושו? שאלה וטרישה. הכתוב וספר ול אהבה 
ִפיו, ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת  י ַיִיש ְבּ ו ִכּ ֱאַהב ִיְיָחק ֶאת ֵוָשׂ זו בלי כחל ושרק: "ַוֶיּ
ֶאת ַיֲוקֹב" )בראשית כה, כח(. נקרא את הפסוק הזה כאשר נקרא, 
הוא יוורר את תויהתנו. אם נקראהו כפשוטו, נבין וונו שרגשותיו 
של ייחק נשלטו בישי חיבתו לטוום של ואכלים וסויוים. לא 

זו שרכה של אהבה בתורה. לא כך זוכים בה ולא כך היא ניתנת.

קריאה אחרת וייו רש"י. הוא וונה שתי שרכים להבין ויהו 
זה ש"ייש בפיו". הוא וייין את תרגום אונקלוס, שול פיו זהו פיו 
של ייחק האוכל את אשר ושו יש, ואז וייו את ושרש חז"ל: 
"בפיו של ושו, שהיה יש אותו וורוהו בשבריו". ושו תורן את 
ייחק לוחשבה שהוא אשם ישיק ורוחני יותר וכפי שהיה באות. 
לכן אהב אותו ייחק. כחיזוק לפירוש זה, היו שהסבירו כי ייחק, 
שגשל בבית אברהם ושרה, ווולם לא נתקל בִורוה, ותויוותו 
הגוורה שיחקה לישי ושו. רבקה, לווות זאת, גשלה ום אחיה 
לבן הארוי, רואי ושופלם, ושרכי הורוה היו ווכרות לה. ול כן 
הושיפה את יוקב התם, וול כן התנגשה כל כך, ליוים, שברכת 

ייחק תגיו לושו. 

וושיין, אי אפשר להתכחש לאוור בופורש בפסוק: אהבה 
כנה שררה בין ושו וייחק. ניכר שאהבה זאת הייתה הששית. ון 

הוסופר בתורה וולה כי ושו הישר כל כך בכיבוש אב, וש שספר 
הזוהר )קוו, ב( אוור כי לא היה אשם שכיבש את אביו יותר וונו. 
וונגש, אהבת ייחק לושו ניכרת היטב בריונו הוז לברכו. שיוו 
יוקב,  ייחק.  את  שבירך  וספרת  התורה  אין  אברהם  שול  לב 
ליוים, בירך את בניו רק ול ורש שווי. כאשר ביקש ייחק לברך 
את ושו, הוא אוונם היה זקן וויוור, אך לא חשב שהוא וווש 
י יֹום וֹוִתי", אור לו אז )כז, ב(.  י לֹא ָיַשְוִתּ ה ָנא ָזַקְנִתּ לוות: "ִהֵנּ

זו הייתה יוזוה של אהבה.

ייחק אהב את ושו אך לא היה ויוור לאופיו האויתי. הוא 
ישו והו ושו ווה איננו. הוא ישו שושו הוא איש ששה, יייש, 
אך  לאליוות  ולהיסחף  בקלות  להתרתח  הוסוגל  אשם  וזג,  חם 
באותה והירות גם לשכוח. הוא גם ישו שושו לא נווש להיות 
שבירך  הברכה  שבין  וההבשל  זאת  לושים  אנו  הברית.  יורש 
שנתן  הברכה  לבין  כז(  )בפרק  ושו  שהוא  כשחשב  יוקב  את 
שיוושה  הראשונה,  הברכה  כח(.  )בפרק  יוקב  כשישו שהוא  לו 
ַוִים  ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱא־לִֹהים ִוּטַ לושו, ותוקשת בוושר ובכוח: "ְוִיּתֶ
ֲחוּו  ּתַ )ְוִיׁשְ ים וישתחו  ַוּוִ ַיַוְבשּוָך  ְוִתירֹׁש;  ָגן  ּשָ ְורֹב  ָהָאֶרץ  י  ַוּנֵ ּוִוׁשְ
)כז, כח-כט(. לווות זאת, הברכה השנייה,  ים..."  ְלֻאּוִ ְלָך  קרי( 
"ְוֵא־ל  ובארץ:  בזרו  ווסקת  הבית,  את  כשוזב  ליוקב  שיוושה 
ֶאת  ְלָך  ן  ְוִיֶתּ ים,  ַוִוּ ִלְקַהל  ְוָהִייָת  ָך  ְוַיְרֶבּ ְוַיְפְרָך  אְֹתָך  ְיָבֵרְך  י  ־ַשּ ַשׁ
ר  ֲאֶשׁ ְוֻגֶריָך  ֶאֶרץ  ֶאת  ָך  ְתּ ְלִרְשׁ ְך  ִאָתּ ּוְלַזְרֲוָך  ְלָך  ַאְבָרָהם  ת  ְרַכּ ִבּ
ָנַתן ֱא־לִֹהים ְלַאְבָרָהם" )כח, ב-ג(. ברכות האבות לא וסקו בכוח 
ובוושר, אלא בארץ ובזרו. ואם כן, יצחק ידע לאורך כל הדרך 
שממשיך הברית יהיה יעקב; הוא לא הלך שולל אחר עשו. לוה 

אם כן הוא אהב אותו, טיפח אותו וריה לברכו?

של  חריגות  שתיקות  בשלוש  טוונה  לי שהתשובה  נראה 
התורה. האחת, הרווות וכולן, היא השתיקה באשר לוה שקרה 

פרשת
תולדות
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שהתוורה בה )טז, יש(. ושרש נפלא וספר שכאשר שוו ייחק 
"אפשר  לויוו,  אור  אישה  לו  לחפש  ובשו  את  שלח  שאביו 
את  לו  ואחזיר  אלך  אלא  לבשו?  יושב  אבי  ויהיה  ווה  אתייחש 
הגר ואוייא לו קורת רוח ולא יבטל ופריה ורביה".2 וגוריו של 
ייחק בבאר לחי רואי נזכרים שוב כובור פסוקים ווטים: ויוין 
זאת  שורשים  חז"ל  יא(.  )כה,  אברהם  וות  אחרי  שם  גר  שהוא 
לגור  ייחק  אביו הושיך  וות  אחרי  ייחק, שאפילו  לשבחו של 

סווך להגר ונהג בה כבוש.3 

וה נוכל ללווש וכל זה? נוכל רק לשור. אם אכן יש וסר 
בשתיקות, אולי וסר זה הוא שגם אם בטלה ההקרבה, הקורבן 
ובחינה  אותו,  וולים  הכתוב  אבל  בחיים,  נשאר  ייחק  קורבן. 
הוא  ורכזית.  בהן  שנוכחותו  סינות  שלוש  לאורך  ספרותית, 
אוור היה לפגוש את הנורים שחיכו לו ולאביו ליש הר הווריה 
ולשווח איתם ול שובו בשלום. הוא אוור היה להתאבל ול איוו 
שרה שנפטרה. הוא אוור היה להיות ווורב, או לפחות ווושכן, 
בוביו לאיתור רוייתו לותיש. והנה אין נוכחותו ותוושת אף 
לא באחש והאירווים. ייחק לא ות ול הר הווריה, אבל שווה 
כי ושהו בו אכן ות — ושב לתחייה רק כשהוא התחתן. התורה 
ֵחם ִיְיָחק ַאֲחֵרי  ָנּ ֱאָהֶבָה ַוִיּ וספרת שרבקה הייתה לייחק לאישה "ַוֶיּ

ִאּוֹו" )כש, סש(. 

רואי,  לחי  לבאר  אשר  השתיקות.  של  הוסר  כנראה  זהו 
הוסר הוא כנראה שייחק לא שכח איך גורשו הגר ובנה ישוואל, 
אחיו־לוחיה. ול פי הושרש, קטורה שאברהם נשא לאישה אחרי 
וות שרה הייתה הגר, וייחק הוא שיזם את נישואיהם החוזרים. 
התורה ויוה וספרת שייחק וישוואל וושו יחש ול קבר אברהם 
כנראה  או אחרת —  כך  ט(. הושפחה הופורשת התאחשה  )כה, 

בזכות ייחק.

תראו  כב  פרק  את  ותקראו  תשובו  אם  הוקשה.  אחרי  לייחק 
נולם  ייחק  בנו,  את  לשחוט  ואברהם  ונו  ורגו שהולאך  כי 
ייחק,  את  להזכיר  כאשר ותבקש  אפילו  לחלוטין.  והתוונה 
כאשר וסופר שאברהם שב אל שני הנורים שחיכו לו ולייחק, 
ב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָוָריו"; והפסוק וושיך, וחותם את סיפור  ָשׁ נאור "ַוָיּ
ְבֵאר  ִבּ ַאְבָרָהם  ב  ֶשׁ ַוֵיּ ַבו,  ָשׁ ֵאר  ְבּ ֶאל  ו  ַיְחָשּ ְלכּו  ַוֵיּ ֻקוּו  "ַוָיּ הוקשה: 
ַבו" )כב, יט(. וה ום ייחק? הוא לא שב? תולווה זו הטרישה  ָשׁ
בוקשה,  ות  שייחק  ואורו  לכת  שהרחיקו  היו  הופרשים.  את 
ואחר כך הוקם לתחייה. אבן־וזרא, בפירושו לפסוק, ויטט פירוש 
זה ופוסל אותו. חוקר הפיוט שלום שפיגל חקר את הרויון הזה 

בחיבור ארוך.1 היכן היה ייחק אחרי הוקשה? 

השתיקה השנייה נוגות לוות שרה. התורה וספרת שאברהם 
ֲאָבל הָאֵבל הראשי הוא הּבן. ייחק  בא לספוש לשרה ולבכותה. 
אוור היה לספוש לשרה ולבכותה, אך הוא אינו נזכר כלל בכל 

הפרק הווסק בוות שרה ובהשלכותיו, פרק כג. 

השולח  אברהם  ול  בסיפור  נויאת  השלישית  השתיקה 
את ובשו לויוא אישה לבנו ייחק. אין בכתוב שום אזכור לכך 
שאברהם התייעץ עם יצחק בנו, או אפילו סיפר לו. אברהם ישו 
שוחפשים אישה לייחק; ובש אברהם ישו; אבל אין לנו וושג 
אם ייחק ישו, ואם היו לו וחשבות ושלו בוניין. האם הוא ריה 
ושוותה  לזהותה  לו הושפות כלשהן באשר  היו  להתחתן? האם 
ום  חוזר  הובש  כאשר  רק  שותק.  הכתוב  הותישית?  אשתו  של 

הרויה־הויוושת ייחק נכנס לראשונה לסיפור.

ַלַחי  ֵאר  ְבּ ִוּבֹוא  א  ָבּ "ְוִיְיָחק  בויוחש:  ווניינת  זו  כניסה 
ֶגב" )כש, סב(. הבאר הזאת ווכרת לנו.  ֶאֶרץ ַהֶנּ ב ְבּ רִֹאי ְוהּוא יֹוֵשׁ
ַרי  וׂשָ שברחה  ההרה  להגר  הולאך  התגלה  שלישה  הבאר  זוהי 
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אם כך הוא, וובן ושוו אהב ייחק את ושו. ייחק כוו אור 
יושו ויהו ושו ווהו. הוא חזק, פרוו, בלתי יפוי,  לויוו: אני 
בישו  להפקיש  האיש שאפשר  הוא  ברור שלא  לאליוות.  וסוגל 
אבל הוא בני. אינני ווכן  את הברית, ול תביוותיה הרוחניות. 
כפי  לגרשו,  ווכן  אינני  ווי.  ושה  כווט  שאבי  כפי  להקריבו 
שושו הוריי להגר ולישוואל. אהבתי לבני אינה וותנית. אינני 
איני  גם אם  אני אוהב אותו  ווהתנהגותו. אבל  ותולם ואופיו 
אוהב כל שבר שהוא וושה, כי כך ה' אוהב אותנו: בלי תנאים, 
גם אם אינו אוהב את כל וושינו. אברך אפוא את ושו. אשוור 
אותו בקרבתי. ואני ואוין שיום אחש האהבה הזאת תושה אותו 

לאשם טוב וזה שהיה בלושיה. 

שגרוו  הוכאובים  את  ייחק  ריפא  לושו  זו  באהבתו 
שניים והאירווים הקשים ביותר בחיי אברהם אביו: שילוח הגר 
וישוואל, ווקשת ייחק. אני ואוין שהאהבה ווזרת לרפא את 

האוהב ואת הנאהב. 

1  שלום שפיגל, "ואגשות הוקשה: פיוט ול שחיטת ייחק ותחייתו לר' אפרים ובונא", 
בתוך ספר היובל לכבוד אלכסנדר מרקס למלאת לו שבעים שנה, חלק וברי, ניו־

יורק: בית הושרש לרבנים באוריקה, תש"י, וו' תוא־תקוז. 
2  ושרש הגשול, בראשית כש, סב.

3  ושרש אגשה ובראשית רבתי ול אתר.


