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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )לא' בראשית כה("  כיום את בכורתך לימכרה"

 עיקר ההוא כי בזמ� , ולא לפי המעלה העתידית שלהיו�יו�יו�יו�הההה כפי מעלת הבכורה "כיו�כיו�כיו�כיו�מכרה "מר ואיעקב מדגיש ו
וקל היה היתה קלה בעיני עשו ' ה ועבודה ,בכורותמתבצעת על ידי ה 'הת שעבודזה היה בקדושתה ובמעלת הבכורה 

אבל , בבכורות העבודה יהו וז,ביו� ההוארק  השיי� דבר כקונה "כיו�כיו�כיו�כיו�"אמר הדגיש ו �כללהוציאה מתחת ידו 
שה עדיי� הירושהרי יצחק עדיי� היה חי ו" היו�היו�היו�היו�"המעלה השניה של נטילת חלק כפול בירושה לא היה תק� באותו 

  )כלי יקר(                   . ודע מה יקרה עד אזמי יו .לא באה לעול�
  

 )ב ל'בראשית כה( "רהולמה זה לי בכות ולך למו הנה אנכי הויאמר עשו"

הלא כל אד� , א� התירו" הזה לא ברור, "תול� למוהנה אנכי ה"עשו מתר" את הסכמתו למכור את הבכורה בזה ש
לבכורה יש שני , שכידוע "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה? חלקו בבכורהאחר על בכור ר כל מוותסופו למות ובכל זאת לא 

הצד הרוחני זה הקדושה שיש בבכורה והצד הכלכלי זה הזכות לרשת חלק גדול פי , צד רוחני וצד כלכלי, צדדי�
ירושת אביו בי� שהבכור זוכה פי שנ, שדי�  זה, )פרשת כי תצא(� "מובא ברמב, אלא. שני� מכל אח אחר בירושת האב

חלק הבכורה  אי� בניו אחריו זוכי� בבמת בחיי האהבכור א�  אבל,  בעת מיתת אביוהבכור הוא בחיי�הוא בתנאי ש
שא נא כלי� תלי� וקשת� וצא השדה " :כמו שאמר לו יצחק,  צידת חיותהיהשעסקו של עשו , ידועוהרי . שלו
עלולות שואפות לד� וה� הכי לפעמי� יפגש בחיות טורפות , ותרציד הוא מסוכ� בימקצוע הו, ) ג'כזבראשית ( "הוצוד
, כלומר, " אנכי הול� למותהנה" :יא כוונת עשו בדבריוהוזו  .כאשר כ� יקרה לפעמי�, מיתולהתנפל על האד� ולה

, הובני אחרי לא יזכו בז, י עוד אבי חיכואת חלק הבכורה עתה לא אוכל לקבל , דעלול אני ככל יו� למות לרגל הצי
צד ב ו?הבכורה למה לי כל עני� כ�וא� , אבהור זוכי� בחלק בכורה טר� קיבלו בכשאי� יורשי , ג אזהמנהכפי 

  . את הבכורהשתדל לקנותבקדושה זו לכ� הי� מאוהויעקב ידע , אמי�הלא עשו בבכורה שיש קדושה ה
  

  )לד' בראשית כה( " נתן לעשו לחם ונזיד עדשיםויעקב"
נכו� , לכאורהו, תבשיל של עדשי�זה  שהיה "ויזד יעקב נזיד: "ו התבשיל עליו נאמרב מההכתולנו גלה מכא� רק 

ויעקב נת� לעשו : "� יאמר הכתוב ואחרי כ"ויזד יעקב נזיד עדשי�: "מרלווכבר בתחילה זה דבר פרש ל היהיותר 
גאותו וגאונו של גודל ל עלנו להורות מתכוו�  הכתוב שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר" ? מדוע הפ� הכתוב את הסדר, "לח� ונזיד

השומע יסבור , מדובראיזה תבשיל על קוד� המכירה הכתוב לא הזכיר שזה שעל ידי ,  ערכועשו ועל פחיתות
ש� התבשיל את לכ� איחר הכתוב להזכיר , בכורתו בשבילואת מכר עשו שעד כדי כ� תבשיל חשוב ונכבד שמדובר ב

אות הרלכדי וזה , בלבדנזיד עדשי� על הנזיד לא היה אלא  עשו תמורתהבכורה שמכר ש אומרכ, עד אחר המכירה
  .הבכורהכל כ� את שהיה מבזה את של עשו תכונת נפשו הרעה את 

  

   )ט כ'ובראשית כ( "'האתה עתה ברוך "
כלומר חשבנו , "ממנוממנוממנוממנועצמת "ת עמנו אמרנו כי ישכאשר הישאבימל� ומלוויו אומרי� ליצחק אבינו ,  הדברי�פירוש

, "ל� מעמנו: "ולכ� אמרנו ל�,  כל כ�תעשרתהשלנו ומאתנו מהיינו שלקחת ד, ל� היא על חשבוננושכל הגדולה ש
ומהשגחתו , "'הברו� "הוא  רואי� אנו שאתה בעצמ� לאחר שעזבת אותנו והמשכת לגדול ולהתעשר, אבל כעת

לכ� שבנו אלי� , ושו� דבר לא היה על חשבוננו,  הטבעותמגבולת רצויתבר� באה אלי� ההצלחה והברכה הפ
  )מש� חכמה(                   .)ח כ'ובראשית כ( "תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינ� ונכרתה ברית עמ�: "ובקשתינו היא
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, נזיאשכ, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )אכ 'כהבראשית (" לנכח אשתו כי עקרה היא' ויעתר יצחק לה" 
 אבינו התפלל �אברהו שלעומתו לא מצאנואנו לומדי� מהפסוק שיצחק מעתיר תפילה עבור רבקה אשתו שתלד  

הצועק לשעבר הרי זו "לפי מה שמובא במשנה , ז מבריסקז מבריסקז מבריסקז מבריסק""""הגריהגריהגריהגרימסביר ? מדוע ,עקרהבור שרה שהיתה ג� היא ע
, כלומר. )ג' ברכות ט( "הרי זו תפילת שוא, ואמר יהי רצו� שתלד אשתי זכר,  היתה אשתו מעוברת?כיצד, תפילת שוא

ותהי שרי עקרה אי� "שנאמר , שרה אמנו אילונית היתה"בא בגמרא שומו. ת שואתפילנחשבת תפילה לשינוי הטבע 
 לא יטבעבאופ� צא שיו, כלומר לשרה לא היה בגופה מנגנו� הרביה כלל :) סדיבמות( "אפילו בית ולד אי� לה, "לה ולד

בל א.  תפילה לשינוי הטבעיהותלד שהרי זבעדה שלהתפלל אבינו מ �לכ� נמנע אברה, ה אפשרות ללדתשרה לתהי
לכ� התפלל עליה יצחק שתלד משו� , שהיתה עקרהלא כתוב שחסר לה מנגנו� הרביה אלא כתוב רק , רבקהאצל 

  .  להתפלל עבורה� היה מקו�לכ. ואי� זו תפילת שוא, טבעהלשינוי פקד אי� בקשה תפילה זו שרבקה ִתבש
  

  )יד-יג' בראשית כו(  "ו אותו פלשתיםנאויק... ן ומקנה בקרצאויהי לו מקנה  ... ויגדל האיש וילך הלוך וגדל"  
ה "נניח שהחליט הקב, להיטיב ע� אד�ה רוצה "הקבכאשר , ה"בפסוק זה אנו לומדי� על טובו וחסדו של הקב

אבל א� , ישמח שמחה אחתהרי שהאיש , ע� אחתאת כל הכס� בפ ו לחישלא� , דולראל� של וח וח לאד� רולשל
עניי� נוס� הוא , גיע הכס�שיופע� � פע האיש ישמח בכל,  פעמי�שלש ואבשני� אד� את הכס� ל ישלחה "הקב

וזהו שאומר . הצלחה כזו צורמת לסביבה והאנשי� סביבו מתחילי� לתהות ולקנא, שבהצלחה שבאה בהדרגה
 �ויל� הלו: "ממשי� הכתוב ואומר, אחתפע�  ביצחקלשהגדולה באה חשוב � נבוא לוא, "ויגדל האיש: "הפסוק

� כרי ואח, "מקנה בקר"נוספו לו  �כר ואח" ויהי לו מקנה צא�"תחלה שבה". עד כי גדל מאד" הדרגבההצליח " וגדל
היו מתנחמי�  , ע� אחתבפה ההצלחה באשו ראאילו ש, "ויקנאו אותו פלשתי�"לסיבה ההיתה זו ו, "בהדה רבווע"

   ")יהואלאדרת " ב רבינו יוס� חיי�(          .  אותו� אחת יפסידפע אפשר שב�כ, ממו�את ההרויח  � אחתבפעכמו ש שואומרי�
  

  )כ' בראשית כו("  שם הבאר עשקויקרא"
אי� פור יבפשט הסלכאורה ו,  המי�בעני� בארותהמאבק של הפלשתי� מול יצחק אבינו ר ופיסבארי� מהכתוב 

דברי� שו� כ� שאי� בסיפור ה, הדברי�אות� הפלשתי� את  עשואביו ג� לאברה� ו, תועלת ולא כבוד גדול ליצחק
שמרמז לנו על עני� נסתר  מסביר שיש בדברי� אלו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? מדוע מאריכה התורה בסיפור הדברי�, א� כ�, חידוש

בש�  ווהזכיר, "בית המקדש",  בניו של יצחקובניי� אשר קל&אהת יב לערמז מ" באר מי� חיי� ".העתיד להתרחש
רמוז ל, "עשק"לבאר הראשונה קרא יצחק . ) יג'ירמיה יז(" 'מקור מי� חיי� את ה: "הנביאכמו שאמר , "באר מי� חיי�"
 השנילבאר הו.  אשר התעשקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו"ראשו�ה ביתה "לע

 שקרא אותו כשמו שכתוב בו "הבית השני"מרמז על והוא ,  הראשו�הש� מקשהיותר ש� , "שטנה"יצחק  קרא
וכל ימיו היו לנו לשטנה עד , ) ו'עזרא ד("  יושבי יהודה וירושל�עלתחילת מלכותו כתבו שטנה  אחשורוש בובמלכות"

 שיבנה במהרה בימינו העתידהשלישי הוא הבית , "רחובות" קרא תהשלישילבאר ו. שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה
 את גבול� כאשר י�קל&א' ב הוא� ירחי: "כמו שנאמר, ל ירחיב את גבולנו&והא, מצהבלא והוא יעשה בלא ריב ו

שכל העמי� , )יחזקאל מא ז( "באר"ופרינו ,  ונסבה למעלה למעלהורחבה: "עליו אומר הנביאו , ) ח'דברי� יט(" דבר
  .דאחיעבדוהו שכ� 

  

   ) ל'כזבראשית ( " י כאשר כלה יצחק לברך את יעקבהוי"
 ומה הצער יש בזה שיצחק בר�  הוא לשו� צערהרי" ויהי"שנאמר שבכל מקו�  הרי ידוע "ויהי"פסוק באמר דוע נמ

 כלכלכלכלכ� שיצחק לא הספיק לבר� את יעקב את התורה מצטערת על הקדוש ש" אור החיי�"מסביר ה? את יעקב
הרי לא היה ליעקב אלו את הברכות הג� וא� היה מבר� , בר� עוד את עשו אחר כ�יצחק שהרי מצינו ש, הברכות

  . "אבדה תקות אדו�"אז כבר נשאר ליצחק במה לבר� את עשו ו
  

   ) לד'כזבראשית (" ברכתךקח ויבמרמה יך חר בא אמ ויא,י אבינא גם ינר לאביו ברכמויא"
ישראל ישראל ישראל ישראל ' ' ' ' ררררמסביר  ? בנו הצייד ולא לבנו יעקב שהוא ב� התורהות דווקא לעשוכ הברתת אתיצחק למדוע התכוו� 

יושב איש ת� יעקב "לעומתו ו, מסחרתעסק בכלומר מ "איש שדהאיש ציד "הוא עשו שהיות  שסברשיצחק , מסלנטמסלנטמסלנטמסלנט
ה יעקב יויה, "יששכר וזבולו�"כעי� השותפות של שותפות עשו ויעקב עשו � יעל כ, כלומר תורתו אומנותו, "אהלי�

כי את העול� הזה יש לתת דווקא לבר� את עשו , יצחקסבר , �לכ. תומ� ומחזיק את יעקבועשו יהיה הוגה בתורה 
יצחק גילה כאשר , אבל כעת. העול� הזה ג בשפעו� לנהי לא ידע א,הלי�ויושב את� ו ה,צמויעקב עואילו , לעשו

, ש אונקלוסו וכפר,"בא אחי� במרמה ויקח ברכת�"אמר לעשו , הברכות במרמה את הוציא ממנו, הת� זה ,יעקבש
והוא ידע לנהוג , �חכמת החייאת יש ו ג� ליעקב אינו תמי� כפי שחשבנו ומשמע אפוא ש, "במרמה היינו בחכמה"

  .  הברכותאת טוב עשיתי שנתתי לו , כלומר, "ג� ברו� יהיה"לכ� , היטב בענייני העול� הזה
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