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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כו' בראשית כה( " שמו יעקבויקרא"

אמר את
 קריתאמר את
 קריתאמר את
 קריתאמר את
 קרית, , , , הההה""""הקבהקבהקבהקב""""



בר בר בר בר דדדד    ,,,,שמו יעקבשמו יעקבשמו יעקבשמו יעקבויקרא ויקרא ויקרא ויקרא """"    כתיבכתיבכתיבכתיבדדדדוא וא וא וא ההההדא דא דא דא  א� אני אקרא לבני בכורי ש
 ה א� אני אקרא לבני בכורי ש
 ה א� אני אקרא לבני בכורי ש
 ה א� אני אקרא לבני בכורי ש
 ה,,,, לבכורכ
 ש
 לבכורכ
 ש
 לבכורכ
 ש
 לבכורכ
 ש
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( אביו קרא לו יעקב על ש
 אחיזת העקב אביו קרא לו יעקב על ש
 אחיזת העקב אביו קרא לו יעקב על ש
 אחיזת העקב אביו קרא לו יעקב על ש
 אחיזת העקב,,,,חרחרחרחראאאא

שחייבי
 לומר , הקדוש" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"אומר ה, ה או אביו"הקב, י מביא שתי דעות מי קבע ליעקב את הש
"רש
" שנה ב� ששי
 ויצחקויצחקויצחקויצחק: "ראיה החותכת לכ� היא המש� הפסוק שאומרוה, אביויצחק לא  קבע את הש
 וה"הקבש

 
  . הרי הפסוק מדבר עליו כבר ש"שנה ששי
 ב� והואוהואוהואוהוא"לומר הכתוב צרי� היה  היה זה שקבע את הש
 יצחקוא
  

  )ל' בראשית כה( " כן קרא שמו אדוםעל"
ויצא : "ולא מיד כשנולד שהרי מעיד עליו הכתוב" אדו
"מדוע רק עתה מקבל עשו את הכינוי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

שעדיי� לא נבלע דמ
היות , נולדי
 אדומי
ש ילדי
 ומתר! שיש הרבה ?שכבר מהלידה היה אדו
" הראשו� אדמוני

 של עשו הוא אדוה ושמא מראהמשו
 כ� חשבו ,  הטבעילמראהמראיה
 סו� ישתנה ויחזור ב ו)שבת קלד( בגו�

נשאלה השאלה מדוע לא קרא לעדשי
  "הלעיטני נא מ� האד
 האד
 הזה"אמר ר שא א� כ,ובמקרה ולא בטבע


 האדויה מצד מרא
אי גלה דעתו שלא היה מתאוה אליה
 מצד עצמו כעשו אלא ? בשמ
מזג גילה לנו ש ובזה ,

 והוא כל ,יחס למזגויהיה אוהב כל דבר המת� כל  האדמומית ביותר מצד תגבורת מרה האדומה שבו עאלטבעו נוטה 

  . ת מזל מאדי
והוא יושב תח
 הוא  אדו
 כי אז נודע באמת שטבעו אדושמו על כ� קרא ,דבר אדו

  

  )ה' בראשית כו(" שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי עקב אשר"
 לא  לא  לא  לא שאלושאלושאלושאלומצות מצות מצות מצות     $$$$    מצותימצותימצותימצותי. . . . גזירות להרחקה כגו� שניות לעריות שבות לשבתגזירות להרחקה כגו� שניות לעריות שבות לשבתגזירות להרחקה כגו� שניות לעריות שבות לשבתגזירות להרחקה כגו� שניות לעריות שבות לשבת    $$$$    משמרתימשמרתימשמרתימשמרתי. . . . כשנסיתי אותוכשנסיתי אותוכשנסיתי אותוכשנסיתי אותו    $$$$    בקוליבקוליבקוליבקולי""""



משיבימשיבימשיבימשיבי כוכבי
  כוכבי
  כוכבי
  כוכבי
 בדיבדיבדיבדידברי
 שיצר הרע ועודברי
 שיצר הרע ועודברי
 שיצר הרע ועודברי
 שיצר הרע ועו    $$$$    חקותיחקותיחקותיחקותי. . . . נכתבו די� הוא שיכתבו כגו� גזל ושפיכות דמי
נכתבו די� הוא שיכתבו כגו� גזל ושפיכות דמי
נכתבו די� הוא שיכתבו כגו� גזל ושפיכות דמי
נכתבו די� הוא שיכתבו כגו� גזל ושפיכות דמי


 � עליה
 כגו�  עליה
 כגו�  עליה
 כגו�  עליה
 כגו
 להביא תורה שבעל פה הלכה  להביא תורה שבעל פה הלכה  להביא תורה שבעל פה הלכה  להביא תורה שבעל פה הלכה $$$$    ותורתיותורתיותורתיותורתי. . . .  שעטנז שאי� טע
 בדבר אלא המל� גזר חקו על עבדיו שעטנז שאי� טע
 בדבר אלא המל� גזר חקו על עבדיו שעטנז שאי� טע
 בדבר אלא המל� גזר חקו על עבדיו שעטנז שאי� טע
 בדבר אלא המל� גזר חקו על עבדיוולבישתולבישתולבישתולבישתאכילת חזיר אכילת חזיר אכילת חזיר אכילת חזיר 
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (למשה מסינילמשה מסינילמשה מסינילמשה מסיני

 יוס� לה
וית� "פסוק במדרש על ה אמרו �וכ, תנהינפני שד לוהתורה עכל קיי
 ושמר את אברה
 אבינו , י"לפי רש
לומר האבות ובניה
 עסקו בתורה כ, שפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה שהיה עוסק בתורה, ) כא'מהית בראש( "עגלות

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל , א
 כ�, ושמרו את מצוותיה עוד בטר
 ניתנה לע
 ישראל���'כחבראשית (מצבה אבינו אי� הקי
 יעקב , 
, ) ד'כדשמות (הקי
 שתי
 עשרה מצבה ומשה רבינו , ) כ'שמות ו( דודתואת יוכבד ועמר
 נשא ,  ונשא שתי אחיות)יח

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבומתר! ? ונהגו דברי
 שה
 אסורי
 בתורה��� 
התורה כלה ברוח הקדש ועסק למד את כל אברה
 אבינו  שאמנ
 התורה וקיו
 מצוותיה מירתאלא שש,  כמי שאינו מצווה ועושהכולהושמר אותה , בה ובטעמי מצותיה וסודותיה

,  נשא את דודתו במצרי
וכ� עמר
,  היה בחו! לאר! דוקאאחיותשתי  נשא יעקבמה שו, בלבדישראל היה באר! 
מוסי� . :)קדושי� לו(א� על פי שהוזהרנו בחובת הגו� בכל מקו
 , י האר!קל$אל משפטה� המצות והטע
 הוא ש

�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���' אשר שנא ה: " על הפסוקדרשאמרו במכמו שמועד מאוחר יותר בתחדשה שהמצוה הוא המצבה  שאיסור 
מר שבת אפילו וש, לפי המדרש,  היהיוס�ומה ש, היתה אהובה בימי האבותשששנאה אחר , ) כב'דברי
 טז( "י�קל$א


ללמד את כדי ועשה כ� ,  העול
חדוששהיא עדות על ,  המצותלהיא שקולה כנגד כמצות השבת מפני שזה , במצרי
  .מצרי
רעות של הדעות העה של ההשפעבודה זרה וה לכונכל בריאת העול
 להוציא מלב
 ה באמונאת הבניו 

  248 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  זמני השבת

    16:08  16:20  16:04  כניסה 

    17:16  17:18  17:17  יציאה
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   "תולדות"פרשת 

 "'משא דבר ה": הפטרה

 ג"עתש סלוכ' ג

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.info/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לםנשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכל' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

   ) לב'כהבראשית (" ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה" 
ה הזכרת יו
 המיתה מביאעצ
 , צדיקל .רשעבי� הצדיק להבי� נית� להבחי� בהבדל ש" חפ! חיי
חפ! חיי
חפ! חיי
חפ! חיי
"אומר ה, בפסוק זה

בכורה באס ומהוא שהוא הול� למות שו
 וקא מד, היפ�הרשע זה העשו אצל ואילו , תו לידי תשובה ויראת שמי
או
צל הרשע אאילו ו, "יכנס לטרקלי�שתר כדי וזדו בפר�תק� עצמה: "רואי
 שאצל הצדיק פועל הכלל. ומוותר עליה
  ".  אכול ושתה כי מחר נמות: "פועל הכלל

  

  )כא' בראשית כה( "לנכח אשתו כי עקרה היא'  יצחק להויעתר"
 כדי שיצא , האחת:שתי סבותמשרה היתה עקרה , עקרות לרבקה ורח,  האמהות שרה מסביר מדוע היורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

, שמהאת כדי לשנות , ההשניו, )בראשית טז(" מלדת בא נא אל שפחתי' הנה נא עצרני ה" :ישמעאל מאברה
 שנאמר
 �, א"בהא כ� בטל כח המזל "נברא בה
 שהעול
  כי כשנאמנה כדי להורות אמונה ?הש
שנוי לשרה ולמה הוצר

היתה רבקה .  ואי� זולתוברצונוה  אותמבטלוא הה וה אותמערכת הכוכבי
 הוא המנצחאת ולמדנו שהאדו� שסדר 
�,  שנהששי
ב� יצחק  יעקב ועשו היה וולדנוכש, ה את רבקה לאששנה כשלקחארבעי
 ב� היה  כי יצחק עקרה ג
 כ

 
כדי שלא יצא עשו לתרבות רעה בחיי הוא ה עקרותלוהטע
 , לא ילדהרבקה ע
 יצחק ו שהתהשנה יוצא שעשרי

תשובה עשה ישמעאל זכה ש ו)טובראשית (" ואתה תבא אל אבותי� בשלו
: "לאברה
ה "שכבר הבטיחו הקב, אברה
היתה עקרה רחל ש והטע
 . שעשה יעקבהנזידטע
 וזה , יו
 שנפטר אברה
 יצא עשו לתרבות רעהאותו הוב, בימיו
  .ד� ונפתלי גד ואשרהשבטי
 בלהה וזלפה שיצאו מה� ת את יעקב לשאכדי שתהא סבה להוא 

  

  ) כא'כובראשית ( "ויקראו שמה שטנה"

ש
 הזה כמו ה לסבת את הבארמלא א� " שטנה"שהתורה מספרת לנו שלבאר השניה קראו " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מציי� ה
חרי שחפרו באר אחרת אש, מתר!ו? מדוע ההבדל, "כי התעשקו עמו"והטע
 הוא , "עשק"הבאר הראשונה שנקראה 

ועל זה לא ,  בלבהשנאלמריבה אלא ה האי� כא� כל סבש,  יצחק ועבדיו לדעתנוכחו,  סבהשו
לא רבו לוג
 עליה 
, תגרות, עילות, תלונות, תואנות, וכמו שנראה בימינו אלה,  בלא כל סבההכי שנאה בלב בא, שיי� לקרוא סבה

 . ולא יותרהדברק שנאה ל, כלומר, "נהשט"� מתאי
 לקרא לבאר כול,  בלבהרק שנא, הבלא כל יסוד וסב, רכילות
  

   )ב' בראשית כז(" עתי יום מותייד לאויאמר הנה נא זקנתי "
 שנאמר  שנאמר  שנאמר  שנאמר ,,,, וא
 לאו יעסוק בתורה וא
 לאו יעסוק בתורה וא
 לאו יעסוק בתורה וא
 לאו יעסוק בתורה,,,,א
 נצחו מוטבא
 נצחו מוטבא
 נצחו מוטבא
 נצחו מוטב. . . . """"רגזו ואל תחטאורגזו ואל תחטאורגזו ואל תחטאורגזו ואל תחטאו: ": ": ": "מרמרמרמרלעול
 ירגיז אד
 יצר טוב על יצר הרע שנאלעול
 ירגיז אד
 יצר טוב על יצר הרע שנאלעול
 ירגיז אד
 יצר טוב על יצר הרע שנאלעול
 ירגיז אד
 יצר טוב על יצר הרע שנא

""""
 א
 נצחו מוטב וא
 לאו יזכור  א
 נצחו מוטב וא
 לאו יזכור  א
 נצחו מוטב וא
 לאו יזכור  א
 נצחו מוטב וא
 לאו יזכור """"על משכבכ
על משכבכ
על משכבכ
על משכבכ
""""יאת שמע שנאמר יאת שמע שנאמר יאת שמע שנאמר יאת שמע שנאמר  וא
 לאו יקרא קר וא
 לאו יקרא קר וא
 לאו יקרא קר וא
 לאו יקרא קר,,,, א
 נצחו מוטב א
 נצחו מוטב א
 נצחו מוטב א
 נצחו מוטב""""אמרו בלבבכ
אמרו בלבבכ
אמרו בלבבכ
אמרו בלבבכ
            .).).).)ברכות הברכות הברכות הברכות ה ( ( ( (. . . . """"ודומו סלהודומו סלהודומו סלהודומו סלה""""לו יו
 המיתה שנאמר לו יו
 המיתה שנאמר לו יו
 המיתה שנאמר לו יו
 המיתה שנאמר 

שהכוונה של יצחק היא שבכל ימי , "נה נא זקנתי לא ידעתי יו
 מותיה: "בש
 רבו על הפסוק" חת
 סופרחת
 סופרחת
 סופרחת
 סופר"מביא ה
על מנת לבטל מעליו את , "א ידעתי יו
 מותיל", המיתהיו
 לעצמו את זכיר הל� וצרהלא , "הנה נא זקנתי", חייו

  .  קריאת שמע וה אבטלו בתורהיצר הרע היות שהוא 
  

  )כח' בראשית כז(" לוקים- ויתן לך הא"
כולל  ,מעצמויהיה הכל אלא  כלל ה"קבהאת בברכת יצחק לעשו לא נזכרת נתינה מש, הרב אליעזר מ� ש�הרב אליעזר מ� ש�הרב אליעזר מ� ש�הרב אליעזר מ� ש�אומר 
 ג
 ,יעקבאצל לא כ� . מלפניו יוכל לקחת חרב בידו ויכה כלבבושבכל עת שיעלה רצו� ". על חרב� תחיה"ברכת 

 
וא� . ה"רה מהקבנתינה ישי" לוקי
 מטל השמי
 ומשמני האר!$וית� ל� הא. "'מאת היהיו הברכות וג
 הצווי
     . סנהדרי�להתייע! ע
 העליה
 אלא , � ישראל יוצאי
 מעצמ
 בכל עתיאהיציאה למלחמה בחרב 

  

   )כט' כזבראשית (  "הוה גביר לאחיך "
� כיצד נת� את השררה לעשו ולא ליעקב שהחזיק בעמוד כא
 , יצחק היה בדעה שאת הברכה הזו הוא מבר� את עשו

, ושיחיה בה ע
 איזה שעבודאול
 רצוי , היה ליעקב נחלת אר! ישראלתש ,חשבשיצחק " ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה כותב ? התורה
,  שיהיה משועבד תחת אחיויעקבושיהיה טוב ל, י
 הנפסדי
ברדוהה  השררינינפשו מאד בעניאת ד יכדי שלא יטר

  . האומות ממה שיהיה משועבד תחת שאר 
  

   )ד 'כחבראשית ( "לוקים לאברהם-לרשתך את ארץ מגורך אש נתן א... ויתן לך את ברכת אברהם"
 מתתקייהגירות משקללת ראה היות ש" ברכת אברה
"שרק כעת נות� יצחק ליעקב את " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבהיר ה

מהות הברית  יהווז. "ברכת אברה
וית� ל� את "לכ� אמר ,  שהתחייב זרעו של אברה
השטראת ביעקב והוא פורע 
לזרע� נתתי את : "ובסו� אמר" כי גר יהיה זרע�: "מרשבתחילה א , בברית בי� הבתרי
ע
 אברה
' האשר כרת 
  . מי שיקיי
 את הדיבור הראשו� יזכה בדיבור השני. "האר! הזאת

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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