
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 )יט' כהבראשית ( " את יצחקהולידאברהם "
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((        """"צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברה�צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברה�צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברה�צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברה�... ... ... ... לפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל
 נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל
 נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל
 נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל
 נתעברה שרה""""

אמר זאת ששי� שנה אחר ומדוע המתי� , א� הסיבה היא משו� ליצני הדור ,שואלוהאלשי
 הקדוש על כ
 מקשה 
 לא התייחסו , למרות מה שאמרו ליצני הדור,כי באמת בשעת הלידה ומשיב ?א מיד ע� לידתו וללידת יצחק

� תטענשבו ליצני הדור על וראו את רשעותו אול� משנולד עשו ליצחק . אליה� כיו� שראו את צדיקותו של יצחק
 )"אלשי
"ה(                              . עשורשע כא ממנו יצשהראיה  ו"שמאבימל
 נתעברה שרה"
 

 )כ' כהבראשית ( " לבן הארמיאחותמפדן ארם  הארמי בתואל בת"
 ברכת צדשטע� רבקה שהיתה עקרה הוא ל" :אומר המדרש ?אחות לב�שהיא בקה רהזכיר הכתוב על שב מדוע 

� לומר יקדהקוד� שאמר הכתוב כי עקרה היא  ,כ� ל) יג'ר ס"ב( " תעשה מעשה טובברכתו כי האלב� כדי שלא יָר
 )"אור החיי�"(     . שנעקרה רבקה עד שהוצרכו לתפילהסיבהזו היתה שרוצה לומר , מר אחות לב�טע� הדבר ואאת 

 

 )כא' כהבראשית ( "לנכח אשתו כי עקרה היא'  יצחק להויעתר" 
מה שהקדי� ו, " היאעקרהכי ' ויעתר יצחק לה"כ " ואח"ותהי רבקה עקרה"להקדי� ולומר הכתוב היה על 

, שהיתה עקרה ולכ� התפללוכלומר  ,סבת התפלההיא העקרות למדנו שאי� הכונה ש להודעת העקרות להתפלה
לפיכ
 , אלא כדי שיתפללורבקה ולומר ל
 שלא נתעקרה , סבת העקרותהיא התפלה לומר שהכתוב  תנוכו אלא

 )רבינו בחיי(                    .א העקרות לרבקה אמנוהקדי� התפלה שהיא העיקר והסבה הראשונה שבשבילה ב
 

 )כב' הכבראשית (" רבהבקויתרוצצו הבנים "
עוברת על עוברת על עוברת על עוברת על , , , , פרכס לצאתפרכס לצאתפרכס לצאתפרכס לצאתממממ ו ו ו ור$ר$ר$ר$יעקב יעקב יעקב יעקב וברת על פתחי תורה של ש� ועבר וברת על פתחי תורה של ש� ועבר וברת על פתחי תורה של ש� ועבר וברת על פתחי תורה של ש� ועבר כשהיתה עכשהיתה עכשהיתה עכשהיתה ע. . . . ו לשו� ריצהו לשו� ריצהו לשו� ריצהו לשו� ריצהרשרשרשרשרבותינו דרבותינו דרבותינו דרבותינו ד""""

    ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ס לצאתס לצאתס לצאתס לצאתככככעשו מפרעשו מפרעשו מפרעשו מפרפתחי עבודת כוכבי� פתחי עבודת כוכבי� פתחי עבודת כוכבי� פתחי עבודת כוכבי� 
דה זרה שלא היתה לו בנמצא בבט� ובהתרוצ$ לצאת שכ� נמש
 היה אחרי עהנה את עשו אפשר להבי� מדוע ר$ ו

אבל יעקב שלמד ש� תורה מפי מלא
 . רצהרט שבבט� היה נמצא המלא
 המלמד תורה ואת זה הוא לא בפאמו ו
יגיעה עצמית שאי� ערו
 לחשיבותה יותר מאשר י "עי% את התורה הנקנית עדיעקב ה,  אלא?למח רצה לצאת

  )פרו החת� ס�בש(                     . תורה הניתנת לאד� במתנה משמי�
 

  )כג' כהבראשית ("  צעירדורב יעבו" 
� ג שמשו לאא, לא רק בתור נבואה,  לרבקהשהדברי� האלה נאמרו, ל "יוס% חיי� זוננפלד זצוק' ר בש�שמעתי 

 וזה אומר אני אצא ,זה אומר אני אצא תחילה, היו מריבי� זה ע� זה, ל"כי לפי דברי חז. פה להקל מכאוביהותרכ
 לא רצה &"  צעירדועבורב י" ,כ" שלוחשי� למעוברת שהריחה מאכל ביוהפיכ, חש לה� הנביאוכיו� של. תחילה

  )אזני� לתורה(            . והוקל לרבקה, וחונ. א% אחד מה� לצאת תחילה
 

  ) לד'כהבראשית (" שו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישתעויעקב נתן ל" 
קשה לפי דעת הסוברי� שמה עוד . ומדוע הוסי% יעקב ג� לח�, הלא עשיו בקש רק להלעיטו נזיד עדשי�, קשה

הרי הלכה , א� כ� מה תועיל לו השבועה,  הוא מפני שהיה לו חולי מחמת עייפות ורעב"הנני הול
 למות"שאמר 
 � יעקב לחולכ� נת� ל, אלא ? וכיו� שהיה עשיו אנוס אי� שבועתו שבועה, "האד� בשבועה פרט לאנוס"היא 

ורק אז קנה , אנוס בשבועה הולא יהי, כדי שיאכל תחילה ויתרפא מחולי הרעבו�, עדשי�הנזיד לשובעה קוד� 
 ) רבי יהושע ליב דיסקי��בש(    . שעה שהיה כבר בריא ובדעה צלולה, עדשי�הנזיד ממנו הבכורה בעד 
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "יצחקויזרע "

    """"תולדותתולדותתולדותתולדות""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"' ' ' ' משא דבר המשא דבר המשא דבר המשא דבר ה " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסכסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' בבבב



 

 )כו' כהבראשית ("  שמו יעקבויקרא"
 אחד �אי  כי רבי� קראו לו עשו לפי שהדרכי� הרעי� ה� רבי� והדר
 הטוב אינו כ"ויקראו שמו עשו"בעשו נאמר 

 על יעקב לא יסכימו כי א� יחידי הדור ואנשי סגולה ובני עליה בל א, היו רבי� אשר הסכימו על שמו של עשו�כ לע
 )כלי יקר(          .בלשו� יחיד" ויקרא שמו יעקב"כ� נאמר  מועטי�ה

 

  )ג י'כזבראשית ( "יך בנלתאמר לו אמו עלי קלתו"
כנראה , אלא  ?שירצהאימת קללת חבירו לקבל עליו אד� יכול  וכי ? לשאלת יעקבתשובת רבקהמשמעות מה 

 , עליו צרותשיגיעומנת על  בדר
 תפילהא% אחד קלל ללא  שותכונתוידעה ביצחק של  וטבעהכירה את שרבקה 
כמו שאמר , קללהבש� ופי� נקראי� ידגוג� . י� למי שיכעיסהוברגד% בדליחר% ול הואכעס יעשה בעת שמקסימו� ו

' שמואל ב(" צא איש הדמי� ואיש הבליעלצא "רק והכתוב מעיד שאמר לו . )ח' מלכי� ב( "והוא קללני קללה נמרצת"דוד 

הלא , "ת המרדותו נעוב�", שיאמר ל
, "עלי"כי א� ,  לא תהיה קללתו,
כשאבי
 יקלל אות,  אמרה רבקה,ולכ�, ) ז'טז
 
  )לארבבאנ(   .תחוש ממנו ושמע בקוליל אולכ� , בחרפו ובגדפו אותי עלי תהיה הקללה �כ �א, יעצת
 בזהידעתי שאמ

 

  ) לג'כזבראשית ( " יהיהך גם ברו,מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו"
 ל מסופר על רבי חנינא ב� דוסא שהיה מתפלל ע):לדברכות (רא גמ ב?" יהיה
ג� ברו"מה משמעותה של הקריאה  

וא� ,  יודע אני שהוא מקובל,א� שגורה תפילתי בפי : "ענה שאלו אותו מני� לושכו.  מתמיחי וי מיודע היה החולי� ו
 הברכהשכ� "  ברו
 יהיה ג� " תתקיי� וי בודאות שברכתאניע דוי, זהו שאמר יצחק ".  יודע אני שהוא מטור%,לאו

  )אפריו�(      .  ותתקיי�הברכה התקבלהוהרי זה אות וסימ� כי ודאי   ,ונאמרה ללא כל קושי, חיתה שגורה בפי
 

  ) לה'כזבראשית (  "כתךבר אחיך במירמה ויקח בא"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"הוציא אפיקומ� והראה לוהוציא אפיקומ� והראה לוהוציא אפיקומ� והראה לוהוציא אפיקומ� והראה לו, , , , בחכמת תורתובחכמת תורתובחכמת תורתובחכמת תורתו    &&&&    במרמהבמרמהבמרמהבמרמה""""
 הוא מאכיל את יצחק ,ולכ�, הברכותאת הוא רק ויקבל , התחכ� בחכמתו שלא יבר
 אביו את עשו אחיו, והנה יעקב    

שו� דבר אסור לאכול , כלומר, :)פסחי� קיט( "אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�"ש ידועו, )מדרשהלפי ( אביו בקרב� פסח
יוכל וממילא לא , לאכול מציד עשו אפשרות יצחקשלא יהיה עוד ל, "במרמה"ובזה בא , קרב� הפסחאחר אכילת 

 שכבר אכל "הוציא אפיקומ� והראה לו", אמרשהו וז. מהמטעמי� שלובר
 לפני שיהנה לפשר א יכי א, יבר
 אותו
  .  אי� ביכלתו לבר
 אותו�כל  וע,דואסור לו לאכול עו, קרב� פסח

 

  )טל 'זכבראשית (" הנה משמני הארץ"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ו�ו�ו�ו�זו אטליה של יזו אטליה של יזו אטליה של יזו אטליה של י""""    
משמני  "איזה ו, ולא שייר כלו�,  ליעקבנההלא כל האר$ נית, י"היה קשה לרשש ,אלא ?בזהללמדנו י " רשאמה בו

� לכ?"לקי� מטל השמי� ומשמני האר$&וית� ל
 הא"ליעקב יח הבט כבר ריה, שולענת� " האר$  
 רשפלי "רשהוצר
"�ועלה בה , ירד גבריאל ונע$ קנה בי�, הרעבשעה שנשא שלמה את בת פ"בגמרא מובא  על פי ה"זו איטליה של יו

� בשעה שביר
 קיימתלא היתה איטליה , �כ � א, ):נו שבת( "וזהו איטליה של יו�, ונבנה עליה כר
 של רומי, שרטו
  )הכת התורנוח(                  . כת יעקבברולא היתה בכלל , יצחק

 

  )מא' כזבראשית ("  את יעקב אחיהאחרגו ימי אבל אבי ויקרב"
 : ועל כ
 ראיתי מספר טעמי�את הריגת אחיו באבלו של יעקב התלעשו 

והיה כאשר תריד ופרקת ": אמרנובברכת יצחק לעשו  . ל אסור לעסוק בלימוד התורהאֶבמסביר שהיות ו" כלי יקר"ה

המתי� עשו לימי אבל , לכ� .  אזי עשו יפרוק את עולו&בזמ� שיעקב לא יעסוק בתורה שכלומר ". עולו מעל צואר

 . וממילא יוכל עשו להרוג את יעקב, שתגי� עליוה התור לו זכות היהתשאז יעקב לא יעסוק בתורה ולא , אביו
הרי שאצטר
 להתאבל , יעקב כעת א� אהרוג את ,שכוונת עשו היתה כ
, מסביר בדר
 צחות, 
 בפירושו לתורה"הש

ואז אהרוג , מוטב שאמתי� עד שיקרבו ימי אבל אבי  .ולאחר מכ� כשימות אבי אזי ג� כ� אצטר
 להתאבל שוב, עליו
  .את יעקב ואתאבל על שניה� בפע� אחת

ו את אליפז להרוג רי סו% כל סו% שלח עשה "שלא אצער את אבא, כמשמעו"שאמר י "שרלפי קשה מיד מדובנא המג
 ושאכ� זו היתה כוונת עשי, מסבירו? "יקרבו ימי אבל אבי" מה זה �כ� א, המדרשדברי כ ,את יעקב עוד בחיי אביו

 ."אהרגה את יעקב אחי" בכל זאת "יקרבו ימי אבל אבי" הריגת יעקב דייל  יודע שעילושאפ, הרשע
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