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בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא
ָ֔ק וַַּתַ֖הר ִרְבָק֥ה אְִׁשּתֹֽו:  וַּיֶעְַּת֨ר יִצְָח֤ק לַֽיֹקוָק֙ לְנֹ֣כַח אְִׁשּתֹ֔ו ּכִ֥י עֲָקָר֖ה ִה֑וא וַּיֵעֶָ֤תר לֹו֙ יְֹקו

רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא
ויעתר לו - לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא 

לה: 

 A) Is this Fair or Accurate?
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב

 דאמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין - צדיקים גמורים אינם עומדין

ים של שלמה מסכת חולין פרק א סימן מח
 אבל בשוין פשיטא שהמיוחס הוא קודם, שאינו דומה תפילת בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע,

 ,כמו שדרז"ל (יבמות ס"ד ע"א) בפסוק (בראשית כ"ה, כ"א) ויעתר לו ולא לה

I Finally Found What I Have been Looking for 
 (New Rav Shternbuch)ביאורים והנהגות

ישעיהו פרק כט פסוק יג
ַ֚עַן ּכִ֤י נִּגַׁש֙ ָהעָ֣ם ַהּזֶ֔ה ְּבפִ֤יו ּוִבְׂשפָָתיו֙ ּכְִּבדּ֔ונִי וְלִּבֹ֖ו ִרַח֣ק ִמֶּמּ֑נִי וְַּתִה֤י יְִראָָתם֙ ֹאִת֔י (יג) ָ֗י י  וַֹּי֣אֶמר ֲאֹדנ

ַ֥ת ֲאנִָׁש֖ים ְמֻלָּמָדֽה  :ִמצְו
13 And the Lord said: Forasmuch as this people draw near, and with their mouth 
and with their lips do honour Me, but have removed their heart far from Me, and 
their fear of Me is a commandment of men learned by rote;

רד"ק ישעיהו פרק כט פסוק יג
 ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה כי מי שאינו עושה אלא מה שמצווה לבד ואינו מוסיף

 :מעצמו אינו עושה הדבר מחפצו מרצונו

קיום מצוות ה' בהתלהבות ולא בדרך מצוות אנשים מלומדה
 עוד נראה לפרש באופן אחר (ועי' באור רש"ז להסבא מקעלם כאן), שגדלותו של "צדיק בן צדיק"

 היא, שאע"פ שגדל בביתו של הצדיק, מ"מ אינו עובד את הקב"ה רק כ"ממשיך של אביו"
 בלבד ובדרך מלומדה בעלמא, אלא מתבונן והוסיף בעבודת ה' כפי דרכו והשגתו, רזה הוא
 מעלת יצחק על פני רבקה, שאע"פ שגדל אצל צדיקים מ"מ לא קיים המצוות בדרך מלומדה

 כממשיך של אביו, אלא קיים המצוות בהתחדשות מתוך אהבה ויראה והתלהבות. ובפרט עבודת
 התפילה שהיא "עבודה שבלב" צריך להקפיד בה שלא תהא כמלומדה אלא מתוך התרגשות הלב

.בכל פעם מחדש
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 וזהו ביאור לשון הברכה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה בברכה ראשונה שבשמונה עשרה -

 "אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב", ולא תיקנן לומר "אלקי
אברהם יצחק ויעקב" אלא כפלו תיבת "אלוקי" בכל אחד מהאבות, והטעם משום

 שכל אחד מהאבות הקדושים הכיר את אלוקיו בעצמו כפי דרכו ולא עשה מה שראה אצל 
.אביו בלא התבוננות

 וזהו לימוד לציבור החרדים אשר זכו לגדול מגיל ילדות בתוך משפחות חרדים ובני תורה, וכיון
 שכן הרי ממילא נגררים אחר ההרגל, ומתרגלים לעבוד את ה' בדרך של "מלומדה", ועיקר

 תפקידנו הוא לעקור את ה"מלומדה", ולקיים את המצוות מתוך שמחה והתלהבות, ולחשוב קודם
.המצווה או התפילה שהקב"ה נמצא לפנינו ממש

When thee Avot did their Hard Work
המספיק לעובדי השם על ההתבודדות

וההתבודדות החיצונית יש שתהיה שלימה, כגון על - ידי ההתרחקות מחיי הכרך והסתגרות 
במדבריות ומקומות שאין בהם ישוב, ויש שתהיה חלקית בלבד כגון ההסתגרות בבית פנימה.

נקוט בידו המנהג להסתגר בזמנים ידועים אפילו מפני בני - ביתו.
 ויצחק ע"ה נתפרשה אודותיו מדה זו כמו שנאמר (שם כ"ד ס"ג) "ויצא יצחק לשוח בשדה". ולא 
התעסקו האבות, ואחריהם בניהם שהלכו בדרכם, ברעיית הצאן ולא בעיסוק אחר אלא מפני 

שמתלוים אליהם ההתבודדות במקומות - המרעה וההתרחקות מחיי הכרך. והלא נקל להתבונן 
אל מצב יעקב אבינו אחרי שהתענה ברעיית הצאן י"ד שנים שעבד ברחל ולאה, כמו שנאמר (שם 
ל"א מ"א) "עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך". (ועם כל זאת) כשאחז בו לבן בחזקה ונתן 

לו את הבחירה בלקיחת שכרו כמ"ש (שם ל' כ"ח) "נקבה שכרך עלי ואתנה", לא בחר בכסף 
ובזהב ובשום דבר אחר אלא רק לשוב ולרעות צאן כמו שנאמר (שם שם ל"א) "לא תתן לי 

מאומה אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר". וזה למרות הצער שבמלאכה זו 
כמו שזכר (שם ל"א מ') "הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני", וכל זה מפני 
ש(רעיית הצאן) התאימה לאורח - חייו וכל עיסוק אחר היה מהווה סתירה או מכשול. ואדון 

הנביאים משה עבד - ה' היה רועה את צאן יתרו חותנו ומעמיק לחדור המדברה בשעת רעייה 
כמו שנאמר (שמות ג' א') "וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה". ולא היה 
זה מפני שחסרו מקומות מרעה בסביבות מדיין אלא כדי לשקוע במידת ההתבודדות הפנימית 

ובשאיפה להשגת ההתגלות שאת מהותה לא יבין איש מבלעדיו ע"ה. ו

B) However this does not mean Yitzchak is a Better Choice for Chazan than 
Rivka- TBC


