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 [ע"פ האלשיך הקדוש] הפרי והקליפה - יעקב ועשיו

 
הוא נקרא על שם שאחז בעקבו של עשיו היה צריך להיקרא "עקב" בלשון עבר, ולא  למה קראו ליעקב דווקא כך? הרי אם 1

 "יעקב" בלשון עתיד.

 עשיו תמיד יהיה ראשון. בגלל כוחות ההכרח, המאבקים, מלחמת החיים. -אלא שיש כאן עיקרון 

 כדי שכל הערכים של יעקב יצאו אל הפועל צריך שעשיו יצא ראשון.

ם לא הייתה לאדם תחושת בעלות ממונית גם לא היה חסד בעולם. אם אין מושג של 'שלי' אין למשל בנושא עשיית חסד. א

 חסד.

 יעקב תמיד עוקב. הכוחות הנמוכים הם התשתית לכוחות הטובים המוסריים. קודם חושך אחריו אור, קודם קליפה אחריו פרי.

דים תורה? למה זה לא כמו מקצוע שרק חלק ילמדו? כי עוד דוגמא בנושא לימוד התורה. אדם עסוק ב'אני' שלו. למה כולם לומ

 כל אחד מרגיש שהתורה שלו מיוחדת, ואין לה תחליף, אף אחד לא יכול ללמוד תורה בשבילי. גיוס ה'אני' מוביל ללימוד תורה.

 הבעיה היא שעשיו בורח, הוא לא רוצה קשר עם יעקב, למרות שיעקב כל הזמן עוקב אחריו.

 חק לרבקה. יצחק רוצה לעקוב אחרי הכוחות של עשיו, בלי זה הרי אין אידיאלים.זהו הויכוח בין יצ

ורבקה מזהה שעשיו לא רוצה שיעקבו אחריו ולכן יעקב צריך לשלב את שני השלבים, להתמודד עם הכוחות המסובכים, לעקוב 

 אחריהם ומתוך זה להוציא כוחות מוסריים.

 לי המרמה אי אפשר היה לקבל את הברכה המיוחדת של יעקב.גם המרמה שרבקה השתמשה בה, זוהי מטרתה. ב

 אנו מחנכים את עצמינו ע''י אחיזת העקב, הקודש אוחז וממשיך את עולם החומר. ואילו בית עשיו דומה לקש. הקש לא נדבק.

 יעקב הוא המחנך הגדול. יעקב, עם כל הסיבוכים של כל אחד מהאחים, הצליח לחנך את כל בניו לקדושה.

האלשיך מסביר שיעקב ממתין שעשיו יצא, ורק אחרי יציאתו בשלמות יצא יעקב ואחז בעקבו. יעקב צריך את עשיו שיתגלה 

 בשלמות.

רק היא יכולה לגלות  -זה העקרון של בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא. מה תפקיד החוצפה? הרב קוק עוקב אחרי החוצפה 

 אותה כתשתית לדברים גדולים. דברים גדולים. לא לרמוס את החוצפה אלא לקבל

 שנזכה לחבר בחיינו עולמות של משמעות וקודש לחיי המעשה התוססים. 

 .שבת שלום
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