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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  ) יט'הכבראשית ( "ות יצחקדאלה תולו"

            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (יעקב ועשו האמורי� בפרשהיעקב ועשו האמורי� בפרשהיעקב ועשו האמורי� בפרשהיעקב ועשו האמורי� בפרשה, , , , ואלה תולדת יצחקואלה תולדת יצחקואלה תולדת יצחקואלה תולדת יצחק
""""תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה""""ה ?יצחק ה� יעקב ועשושל  יוו בפירושו הרי דבר ידוע שתולדותי לחדש לנ"ברור מה בא רשלא 

"ת השמי� והאר�ותולדאלה : "על השאלה מדוע בפסוק, מדרשברו מפי מה שאל ע, י"מסביר את דבריו אלו של רש
המילה  )יב 'כהבראשית ( "ואלה תלדת ישמעאל: "בפסוקאילו ו ו"אוה בפעמיי� מלא" תולדות"המלה  ) ד'בראשית ב(
ב ולכ� כת, ' לפני ההת השמי� והאר� היתה רצויָדתוָלועוני� במדרש ש, ו"אוללא  ,חסרכתובה בכתיב " תלדת"
לכ� , לא היתה תולדתו לרצו�לכ�  ו, את ישראלוציערתולדותיו  ש,ת ישמעאלָדתוָלמה שאי� כ� ב,  מלא"תולדות"

"תולדת"המילה , "ואלה תולדת יצחק"ב ווהנה כא� כת. לרמז על חסרו� הרצו� בתולדתו, חסרבכתיב " תלדת"וב כת
וזהו ,  מחצית תולדה רצויה ומחצית אינה רצויהמראוכ, ה מחצה מלא ומחצה חסראוזה מר,  ואחד חסרדו אח"בוא
וי וה,  מפני שתולדה זו כוללת יעקב ועשודו אח"ואב תולדת בי לפרש מה שכתו"ועל זה כיו� רש.  ועשוביעק

עשו "ולא " יעקב ועשו"י את הסדר ואמר "וזה ג� מסביר מדוע הפ" רש. יה ומחצה אינה רצויההתולדה מחצה רצו
" תלדות"ב וולא כת,  החסר"כר  ואחכתוב בהתחלהו המלא "הוא" תולדת"שהרי במלה ,  כסדר תולדת�"בויעק

ובנרמז לעשו כתהחסר שו "הואו, ב קוד�ו כתבמורה על יעקהמלא ו ה"ואוכיו� שה, כ מלא"ואחו "ואקוד� חסר ש
  .  לעשוביעקאת י "לכ� הקדי� רש, אחריו

  

  )כ' בראשית כה( " לבן הארמיאחותמפדן ארם  בתואל הארמי בת"
שבאה התורה ללמד זכות על , הקדוש" אור החיי�"אומר ה? אחות לב�ב הזכיר הכתוב על רבקה שהיא ומדוע ש

לו " ,"לולולולו"מהדגשת התורה את המלה " 'עתר לו הוי: "שלמדנו במדרש על הפסוק, רבקה מדוע לא התקבלה תפילתה
והיינו אומרי� שזאת מכיו� שדרגתה של  , רבקהה שלה נעתר לתפילתו של יצחק ולא נעתר לתפילת"שהקב, "ולא לה

 לומר כי זו היא "בת בתואל"לזה הקדי� לומר , שתשמע תפילתה, מצד עצמה, היתהראויה רבקה היא נמוכה לכ� לא 
הארמי מפד� " לומרהוסי$ הכתוב  ו.כי הוא ב� אברה� והיא בת בתואלולא לרבקה ליצחק ' הסיבה למה שהעתיר ה

 לא הוכשרה תפילת רבקה גללולהודיע כי רשע היה וב" הרמאי"לומר כ" הארמי" להעיר כי נתכוו� באומרו "אר�
  .כתפילת יצחק

  

  ) כג'כהבראשית ( "וים בבטנךגשני "
        .).).).)עבודה זרה יאעבודה זרה יאעבודה זרה יאעבודה זרה יא((((    """"זה אנטונינוס ורביזה אנטונינוס ורביזה אנטונינוס ורביזה אנטונינוס ורבי""""

, חלק הרע נטלה הגראת הו, בלדתה את יצחק, חלק הטובמאברה� את שרה בררה הוא שרבקה ראתה שהעני� 
כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר יעקב ", בקרבהשראתה שהבני� מתרוצצי� וכ .בהולידה את ישמעאל

 �,  רעד טוב ואחדאחש בקרבה הבינה שי ,)י"רש" ( עשו מפרכס לצאתבודה זרה לצאת עוברת על פתחי עומפרכסר
את ג� הרע ולא ביררו לה ולרבקה נית� ג� הטוב ,  שבררה את הטובר" שרהד שלא כ,"ולמה זה אנכי"לכ� שאלה 

 מעורב ג� ,עשו, השבחלק הרע שללומר לה ,  ורבי זה אנטונינוס" בבטנ"שני גוי�", השיבו להמה שו, בלבדהטוב 
  )מש" חכמה(                            . ולכ� שניה� בבטנ", אנטונינוס, טובחלק 

  

  )כז' בראשית כה( " תםאיש ויעקב"
היההיההיההיה וקי� הבל רועה צא� ויהיויהיויהיויהי: "אמר הכתובפי שכ, "ויהי עשו" כמו שאמר " איש ת�היההיההיההיהויעקב "היה ראוי לומר 

ולדו לא  היה שמו תמיד מיו� ה" הויה בעשו כי כההזכירשהתורה  בחייבחייבחייבחייאומר רבנו , א אל)' דבראשית( "עובד אדמה
 לא הזכיר בו לשו� הויה שאי� עקר ההויה לכ�ו, ש� ישראלל כ" אחראבל שמו של יעקב נשתנה ,  עד יו� מותונשתנה

  )'בראשית לה( "כי א� ישראל יהיה שמ": "יתבר"' בש� יעקב כי א� בש� ישראל וכעני� שאמר לו ה
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ז'כובראשית ( "היא כי טובת מראה"

מסביר , "מאוד "המלה הכא� חסרו ) טז'כדבראשית (" דכי טובת מראה היא מאו: "רבקהמתוארת ,  שרה חייתבפרש
לאחר מדובר וכא� , )יט' בראשית ד(" חת יפיהְפ לאחר שתלד ִנהאשהכי "י " רשתבשכה מ על פי """"תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה""""ה

  ."מאוד"� המלה ולכ� חסרה כא, ד�ו כמק"מאוד" לא "א, עדיי� נשארה יפהשא$ , משו� כ"ו, ה את עשו ויעקבשילד
  

  )ד' בראשית כז("  תברכך נפשיבעבור"
י� קל)ולהיות הוא בעל הברית לא,  שיזכה הוא בברכת אברה� לנחול את האר� עשולבר" אתשל יצחק היה בדעתו 

יצחק חשב אי" ו, "ורב יעבוד צעיר"אמר בנבואה לרבקה ' הרי ה, על יצחק,  תמה עליו����""""הרמבהרמבהרמבהרמבא"  .  הבכורהואכי 
הנבואה אשר אמר יצחק את עניי� ה ללתלא גירבקה  שנראהכ, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אלא? לבר" את עשוו' ר את פי הועבל

ותל" "כי , דר" מוסר וצניעותמה לו אמרתחלה לא ב, וזאת ממספר טעמי� אפשריי�, "ורב יעבוד צעיר"' הלה 
,  כי הוא, להגיד נבואה לנביאכהצריאי� אנכי "שאמרה בגלל או , יצחקמרשות לבקש הלכה בלא , "'לדרוש את ה

 שמא החששכי " טר� לדתי' כ" הוגד לי מאת ה"ועתה לא רצתה לאמר לו , "המגיד ליהנביא מיותר גדול , יצחק
אזי הברכה שיצחק , הבינה שא� לא תגלה רבקהו, יעקב ויניח הכל בידי שמי�את בר" רצה ללא ילעשו  אהבתוגלל ב

  . מפיו בלב של� ונפש חפצהתצא , בחושבו שהוא עשו, יעקבאת יבר" 
  

   ) יג'כזבראשית ( "ותאמר לו אמו עלי קללתך בני "
 לאור" את שלוש הצרות אשר יעברו עליואת העתיד הצפוי לו ויעקב אבינו  נהברמזה רבקה אמנו לבדבריה אלה  

רצו לקחת את  בניו וכאשר באו, משו� כ"ו. וס$'יייי, ב�''''לללל, שו'עעעע: י ראשי תיבות"על, "עלי" רמוז במילה וזה. חייב
נבאה לו כל הצרות שעליו עברו כבר רמז לה� " עליעליעליעלי"באומרו , " היו כולנהעליעליעליעלי"אמר לה� יעקב , בנימי� למצרי�

  .זוהצרה לא ברור מאיפה צצה הא� כ� , ואמ
  

  )לג' בראשית כז(" ברוך יהיה גם... ציד ויבא לי אפוא הוא הצד ויאמר מי...  גדלהחרדהויחרד יצחק "
אי� דר" החרד חרדה גדולה עד מאד וצועק ר משו� שחש שיעקב רמה אותו הרי ַב שיצחק חרד חרדה על הַעא� נפרש

 ועוד, קללהל היה ראוי אאל, "ג� ברו" יהיה"אחר כ" אמר מיד וי צעקתושישלי� " מי הוא אשר רמני לבר" אותו"
יאמי�  אוהיה גור� לזה שעשו ל, "אביעתה ג� ולמה תברכהו "" שעשו מיד היה מעיר לו כ, הרי עשה זאת בפני עשו

החרדה אינה על העבר , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלדעת , אלא. �ברצושוב בר" אותו יצחק מבראותו כי עתה , במרמהנעשה  לכשה
 כי, וג� שיהיה ברו" על כל פני�,  אשר היה יכול לרמותי שאברכהו"מי איפוא הוא הצד ציד"אלא על ההווה כלומר 

כי מאז שבר" אותו ידע ברוח , שאי אפשר לי להעביר הברכה ממנו,  יהיה על כרחי ברו"וג�. ידעתי כי ברו" הוא
  . ברכתו לעול�אבד את שבנו האהוב לו הבי� כי הוא , טע� החרדה הגדולה אשר חרדו.  שחלה ברכתו עליוהקדש

  

   ) לו'כזבראשית (" םיימי זה פעקבנו יעקב ויעשמר הכי קרא מויא"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (".".".".הכיהכיהכיהכי""""ואומר ואומר ואומר ואומר , , , , " רוק מפיו" רוק מפיו" רוק מפיו" רוק מפיוהיה עשיו מחכ" בגרונו ומשליהיה עשיו מחכ" בגרונו ומשליהיה עשיו מחכ" בגרונו ומשליהיה עשיו מחכ" בגרונו ומשלי    

ומצויי� ש� , על אד� שהוא בכורחנינא  יברמובא בגמרא שהעידו לפני , אלא ? מה רצה להראות עשו ברקיקיה זו
בחנו את הרוק ו ואבו:  כאומרלכל עברירק ו ועשי� בא לכ. ):בבא בתרא קכו(מסוגל לרפא חולי בעיניי� ור כב וק שלרש

   ) ישואל מסלנטרבי(             .  האמיתישאני הבכור ולפי זה תדעו שלי א� הוא מסוגל לרפא
  

   ) א'חכבראשית (" והו צרך אותו ויב ויבאל יעקצחק ויקרא י" 
, הרצוי מללכת בדר" לא �הרוצה להשפיע על ילדיו ולמנוע אותהורה , למדת אותנו דר" בחינו" הילדי�התורה מ 

 ה אותו ציוו"כר ת וברכו ורק אח+יעקב בר*ע� דיבר , "ויבר" אותו" קוד� כל, ינהג כפי שנהג יצחק אבינוכדאי ש
לקלוט אפשר לומר לילד את מה שברצוננו כרויה הלב פתוח לשמוע והאוז� אשר כי כ, "לא תיקח אשה מבנות כנע�"

 )חפ� חיי�(        . יעקבבנו יצחק את חינ" " כ, את בקשתינושהוא יעשה ויש סיכוי גדול יותר 
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  שירת בקשות בנוסח מרוקו -" שיר ידידות"
  ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" מאיר השחר"חברת הבקשות 

 20:30מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בבתי כנסת בעיר בשעה 
  054-6447141: אבי  052-3268315: יוסף -לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם


