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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יט' בראשית כה( " יצחק בן אברהם תולדותואלה"

דבר , החיבור' ללא ו, "אלה"ולא מתחילה במילה , החיבור' ע� ו, "אלהוווו"אנו רואי� שהפרשה מתחילה במילה 
למה מתווספי� תולדותיו של יצחק הרמוזי� , אלהונשאלת הש, ה� בתוספת למשהו אחר" תולדות יצחק"האומר ש
היו בבחינה יותר מעולה "יצחק של  יותולדותהקדוש שדבר זה מרמז לנו ש" אור החיי�"אומר ה? "ואלה"במילה 

נו בהוא אברה� והרי  )יבמות סד( "אינו דומה צדיק ב� צדיק לצדיק ב� רשע"ל ש"שהרי אמרו חז, "מתולדות אברה�
ו שלעת לידתבוודאי מע� כל זה , תשובהלמרות שאומר המדרש שבסו� ימיו עשה תרח ו, דול שהיה רשע גתרחשל 

, "פעולת האב רשע תחשי  מאור נפש הב�"כפי שאומר רבנו  ו,רשעה של במדרגתרח  היה למיתתואברה� עד סמו  
. אברה�, הראשו� התולדות של בתוספת על "אלהוווו: "לכ� אומר הכתובו ,משובחי� תולדותיו של יצחק ו זהבחינמו

   .וזהו בבחינת צדיק ב� צדיק" את יצחקאברה� הוליד "שזה משו� שטע� באומרו הכתוב ג� מפרש את ה
  

   ) כא'כהבראשית ( "כי עקרה היא  לנוכח אשתו'ויעתר יצחק לה"
שדבר זה בא לרמז לנו" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ומבאר ה, "הוא", ו"ואבפסוק כתובה ע� האות " היא"המילה , לפי המסורה

ל היתה רבקה בת "לפי חז: וזאת לפי החישוב הבא, "הוא"כמני� , ב שנה"שמני� השני� בה� היתה רבקה עקרה היה י
בראשית (" רבקה ארבעי� שנה בקחתו את ויהי יצחק ב�: "שלוש שני� כשנשאה יצחק שהיה ב� ארבעי� שנה שנאמר

)כו' בראשית כה(" יצחק ב� ששי� שנה בלדת אות�ו: " וכעת שנולדו יעקב ועשו היה יצחק ב� ששי� שנה שנאמר)כ' כה

השני� הראשונות לחייה שבה� אי� האשה ' את יא' א� נחסיר ממני� כג, שנה כשילדה' כלומר רבקה היתה בת כג
  . ' בגימטריא יב"ואה"ו, שני� בלבד'  יוצא שרבקה לא היתה עקרה אלא יב)לפי הגמרא ביבמות(מסוגלת ללדת עדיי� 

  

  )כא' בראשית כה( " לנוכח אשתו'הויעתר יצחק ל"
 לו יהיהח שמצדו והיה בטשיצחק , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה, אלא? "לנוכח אשתו"מדוע מדגיש הכתוב שיצחק התפלל 

שהרי , יצא ממנה איזו זרע פסול, חלילה ,אשמהיה ירא מצד אשתו הוא  א  ,לפי שהוא היה צדיק ב� צדיק זרע הגו�
ודוגמה מוחשית , עקרהמשו� כ  היתה רבקה ואולי היו רשעי� גדולי�  לב� שלו ש בתואל ואחותו שלהיא בתרבקה 

שלפי  )כב' בראשית כה("  הבני� בקרבהתרוצצווי: "נאמרכאשר לכ� ו. מהגראחיו שנולד ישמעאל לחשש הזו הוא 
בזה , בית עבודה זרה ואחד מפרכס לצאת על פתח רשהמדת אחד מפרכס לצאת על פתח ביהמדרש הכוונה ש

ה כי כמוני כהגר ומה אנכי טוב"למה זה אנכי"רשע על כ� אמרה יהיה  ואחד צדיקשאחד יהיה רבקה ישה הרג
'ויאמר ה: "היתה' ותשובת ה .ה תפלתהועילהמה בכדי לשאול  "'ותל  לדרוש את ה" ? ולמה זה התפללתי?ממנה

עשו מהועילה תפלתה שג� א� כ   ,נוסרבי ואנטוני שלפי המדרש הכוונה היא ל)כג' בראשית כה( "לה שני גוי� בבטנ 
  . בישמעאל ובזה את טובה מהגרלא קרה  מה ש, גרי צדקושאריצא  זרע כשר כאנטונינוס 

  

  )ל' בראשית כה( " מן האדם האדם הזה נאהלעיטניויאמר עשו אל יעקב "
מלעיטי� את "לשו� כסילות והוא מרבנו בחיי מגדיר לשו� זו כ, "הלעיטני"עשו הרשע פונה אל יעקב ומבקש ממנו 

את ל "זחזה דרשו דבר ועל , :)שבת קנה( "מלעיטי� אובסי� את הגמל ולא דורסי� אבל אי�: "כפי שמובא במשנה" הגמל
אליעזר עבד אברה� זה  "צדיק אוכל לשובע נפשו", )משלי יג("  רשעי� תחסרובט�צדיק אוכל לשובע נפשו : "הפסוק

  ". הלעיטני נא" :אמרשעשו זה "  רשעי� תחסרובט�", )יז' כדבראשית (" הגמיאיני נא מעט מי�" :אמרש
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )  יט'הבראשית כ( " את יצחקדליות יצחק בן אברהם אברהם הדאלה תולו"

כל המלמד "שגמרא בפי המבואר ל ע" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה, " אברה� הוליד,� אברה�ב"לשו� ה ותליפשר כפמה 
 ,גופנית תולדה חומרית, תולדותסוגי יש שני לפי זה אנו לומדי� ש, ):סנהדרי� צט( " כאלו ילדוב תורה נחשרלאח

, רוחניתה� בחומרית וה� ב, תולדותסוגי השני ביצחק  לש ביורה� אב אההישא הכפל לשו� לרמז בו, ותולדה רוחנית
   .'דרכי אמונת הב מלמדו ומחנכו ההיאברה� ג� ילדו וג� ש

  

  )כח' בראשית כה(" ורבקה אוהבת את יעקב"
 בית של צדיקי�  שגדל בביתו של אברה�,יצחקמסביר שיצחק אהב את עשו הרשע משו� ש מרופשי$מרופשי$מרופשי$מרופשי$בי נפתלי בי נפתלי בי נפתלי בי נפתלי רררר

היא , בית של רשעי� ורמאי�,  ולב� שגדלה בבית בתואל, א  רבקה, לא הכיר בדרכי הרשעי� והרמאי�,וישרי�
: בגמראאמרו שמה מסביר את  ג� וזה.  ואת דרכ� ולכ� לא נפלה בפח של עשו ואהבה את יעקב הצדיקהכירה אות�

מדבר ע� ריש ששמי שראוהו ,  כלומר:)יומא ט( " בלא סהדיעיסקא ליה יהבו בהדיה בשוק יש לקיש דמשתעי רמא�"
כנופית בנעוריו ראש  ה ש לקיש היירוזאת משו� ש, עדי�שיציג  בלי י�עסקהיו מוכני� לעשות אתו לקיש בשוק 

  . שרוופומבי ידעו שאפשר לסמו  על יבואד� שריש לקיש דיבר עמו ,  אלולסטי� והכיר בטיב� של אנשי�
  

   )ג ל'כהבראשית ("  ליעקבו את בכורתוימכור"
ר את ומכהסכי� לעדשי� מעט מרק עבור  אשר בת שפלותו של עשוולמזכרת עולמי� עובדלדורות חקוקה תורה ב 

לא פע� חלק מאיתנו , א  א� נודה על האמת, עשוכ� כל השומע זאת ילעג ויבזה את וא. דורותדורי בכורה לל וזכות
ושוכחי� שבגלל לשו� הרע לדבר או או לגנוב שקר מוכני� ל,  הזהמועטת בעול� רגעית ועבור הנאהש, נוהגי� כ 

יסורי� יאי� לתאר את גודל הצרות וה: "אאאא""""ררררהגהגהגהגמר על כ  ואכפי שורווח עצו� פי כמה מפסידי� הנאה פעוטה זו 
 "צעקה גדולה ומרה"זעק שבסופו של דבר עשו קרה ע� שפי וכ ". בור אחד אסור שיצא מפיושסובל אד� בשביל די

וולתו ייבכה על אויגיע האד� לעול� הבא הוא יזעק ר שאכ, חלילה, יכול להיותכ  , המכירהעניי� והתחרט על 
  . בעול� הזההנאה קטנה עבור בבעול� הבא החלי� אושר נצחי הסכי� לש

  

  )ג' בראשית כו("  אשר נשבעתי לאברהם אביך את השבועהוהקמתי"
על שלא יעבור שהוא יצחק לבטיח ה לה"נשמע כביכול כאילו בא הקב"  את השבועהוהקמתי"מלשו� הפסוק 

אברה� אי� זרע עוד הרי לו, ) כט'טוא מואל ש( "כי לא אד� הוא להנח�"וזה לא יתכ� , אביואברה� השבועה שנשבע ל
שונה . ה על תנאיתי האלהשבועה מה עוד ש,  שנוכל לומר שאליו עוברת השבועהי�קל%בעל ברית לאשהוא אחר 

לומר ביעקב הוצר   ש) יב'להבראשית (" האר$ אשר נתתי לאברה� וליצחק ל  אתננה ואת: "הדבר אצל יעקב שנאמר
 נראה, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב אומר, לפי זה. לא בעשוו הברית ובזרעו תקיי�ת, ביעקב, לומר שבוכדי להדגיש ומפני עשו אחיו זאת 

ולכ  ,  נפרדת ליצחק ולא המשכה של השבועה לאברה�שבועההוא בעצ� נחשב ל" והקמתי את השבועה"שהמאמר 
, ) יג'לבשמות ( "אשר נשבעת לה� ב "או , ) א'שמות לג("  ליצחק וליעקבלאברה�האר$ אשר נשבעתי " :אמר בתורהנ
ה להישבע לכל "מדוע בעצ� היה צרי  הקבו. אתעה הזהשבושבועה ליצחק בלתי ה נשבע "בתורה שהקבלא מצאנו ו

להודיע שראוי כל בכדי ,  מ� האבותאחדשבע לכל ילהרצה ה "הקבש, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר$ ? אחד מהאבות שבועה נפרדת
השבועה שכי א� על פי , עומדת לפניו ע� זרע�מה� כל אחד של  וושתהיה זכות, לכרות עמו בריתמה� אחד 

 אתוזכרתי את בריתי יעקב וא� את בריתי יצחק וא� " :ולכ� אמר,  וכבוד הוא לה�תוספת זכות,  תספיקאשונהה
  . י�קל%בעלי ברית לאהיו ל� וכי כ, ) מב'ויקרא כו(" בריתי אברה� אזכור והאר$ אזכור

  

   ) כח'זכבראשית ("  מטל השמים ומשמני הארץלקים- ויתן לך הא"
  הוא אומר כר אחג�  ו,ד שהוא מידת הרחמי� בש� המיוחולא, מידת הדי�" לקי�%א" בש�   את יעקבברמיצחק  

 'כחבראשית ( "לקי� לאברה�%אשר נת� א אר$ מגרי   ולזרע  את  לרשת  אתל   את ברכת אברה�ל וית� " :ליעקב

טובי� וישרי� יהיו יעקב ובניו � א, לפי הדי�, של יצחק היו על תנאי שברכותיו ללללרבנארבנארבנארבנאבבבבאאאאההההמדבר זה לומד , )ד
    . הברכותלא יחולו עליה�,  לא יהיו כ�,חלילה, וא�, ברכות אלוכו ליז, בלבות�

  

   ) א'חכבראשית (" והו צרך אותו ויב ויבאל יעקצחק ויקרא י"
אומר שבפסוק זה מלמדת אותנו התורה דר  אר$ ומוסר כיצד לחנ  את הדור הצעיר וכיצד להשפיע " חפ$ חיי�חפ$ חיי�חפ$ חיי�חפ$ חיי�"ה 

כי הרוצה להורות את ילדיו ולהבטיח שהדבר .  טובהשאינהבדר   ללכת �מה ולמנוע עליה� ללכת בדר  הטובה
ר בדש,  ע� יעקב בנוינהג כפי שנהג יצחק אבינובנוע� ובחיבה ויעשה זאת ברוגז ובכעס אלא סור שא, ישפיע עליה�

 ציווי פנה אליו בלשו�  כר ורק אח, "ויבר  אותו": ת ובר  אותו שנאמר)'ראשו� לפני שהתחיל לצוותו דבר אתו בַר
לקלוט אפשר לומר כרויה הלב פתוח לשמוע והאוז� ר שאכוזאת משו� ש" לא תיקח אשה מבנות כנע�": ודרישה

  . כראוי  זו הצליח יצחק לחנ  את יעקב בנורבד, לילד את שברצוננו שהוא יעשה
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