
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יט' בראשית כה("  את יצחקהוליד אברהם"
 שהיו ליצני הדור אומרי�  שהיו ליצני הדור אומרי�  שהיו ליצני הדור אומרי�  שהיו ליצני הדור אומרי�  לפי לפי לפי לפי'''' הוליד את יצחק הוליד את יצחק הוליד את יצחק הוליד את יצחקאברה�אברה�אברה�אברה�'''' הוזקק לומר  הוזקק לומר  הוזקק לומר  הוזקק לומר ''''יצחק ב� אברה�יצחק ב� אברה�יצחק ב� אברה�יצחק ב� אברה�''''שכתב הכתוב שכתב הכתוב שכתב הכתוב שכתב הכתוב ל ידי ל ידי ל ידי ל ידי עעעע""""

 צר קלסתר פניו  צר קלסתר פניו  צר קלסתר פניו  צר קלסתר פניו ????הההה"""" מה עשה הקב מה עשה הקב מה עשה הקב מה עשה הקב,,,,הימנוהימנוהימנוהימנו שהרי כמה שני� שהתה ע� אברה� ולא נתעברה  שהרי כמה שני� שהתה ע� אברה� ולא נתעברה  שהרי כמה שני� שהתה ע� אברה� ולא נתעברה  שהרי כמה שני� שהתה ע� אברה� ולא נתעברה ,,,, שרה שרה שרה שרהנתעברהנתעברהנתעברהנתעברהמאבימל� מאבימל� מאבימל� מאבימל� 
 היה שהרי עדות  היה שהרי עדות  היה שהרי עדות  היה שהרי עדות ''''אברה�אברה�אברה�אברה�יצחק ב� יצחק ב� יצחק ב� יצחק ב� '''' וזהו שכתב כא�  וזהו שכתב כא�  וזהו שכתב כא�  וזהו שכתב כא� ''''אברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחק'''' הכל  הכל  הכל  הכל והעידווהעידווהעידווהעידושל יצחק דומה לאברה� של יצחק דומה לאברה� של יצחק דומה לאברה� של יצחק דומה לאברה� 

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (''''אברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחק''''יש שיש שיש שיש ש
והטע� הוא משו� , זהלמרות שאנו יודעי� את , "אברה� הוליד את יצחק"שספר ומ זרוחשהכתוב  ����""""רמברמברמברמבההההמבאר 

ואלה : "על יצחקמר ג� ואהיה הכתוב א� ו ) יב'כהבראשית (" ואלה תולדות ישמעאל ב� אברה�: "שהוזכר לפני כ�
אולי אפילו היינו טועי� ו, להבמעה� ביחוס ושוי� ה� שניה� יינו חושבי� שה, בלבד "תולדות יצחק ב� אברה�

ולכאורה היה הכתוב צרי� לספר את הדברי� ביחס . הבכורלחשוב שישמעאל חשוב יותר שהרי הקדי� הכתוב את 
למנות יחד ע� תולדות יצחק את תולדות  ,לעשות כ�הכתוב רצה א שלא אל, "אברה�אלה תולדות ": לאברה� ולומר

הוא תולדותיו ללמדנו שרק יצחק לבדו , " הוליד את יצחקאברה�": לי�והשהכתוב ולכ� חזר , ובני קטורהישמעאל 
  .) יב' כאבראשית(" כי ביצחק יקרא ל� זרע: "כמו שנאמר לו, אי� לו תולדות אחרי�וכאלו של אברה� 

  

 ) כא'כהבראשית ( "לנכח אשתו' הויעתר יצחק ל"

בטוח שיהיה לו  היהא במדרש שיצחק י מובכ. בשביל אשתוהוא " לנכח אשתו: " שכוונת הכתוב����""""הרשבהרשבהרשבהרשבמפרש 
" לזרעו אחריולברית עול� וקראת אתו שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו : "ה הבטיח לאברה�"י הקבזרע כ

שכל מה שיוליד יהיה לו יצחק לכ� התפלל , יוליד מאשה אחרתאת הזרע הזה הוא יתכ� שאלא ש. )יט' בראשית יז(
ירא ", ק אחר שנולדו ליצחק הילדי� נהג לומר על רבקה שהיא אחותוואומר שר" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מוסי# ה. רבקהמ

סמ� על ההבטחה לזרע שתתקי� ולכ� אי� חשש ,  לפני שנולדו לו הילדי�כי, )ז' בראשית כז(" לאמר אשתי פ� יהרגוני
א� . ההבטחה יכולה להתקיי� בזרעו, א� לאחר שנולדו הילדי� החל יצחק לחשוש כי כעת משיש לו זרע, שיהרגוהו

? עוד לפני שנולד יצחק, )יא' בראשית כ(" והרגוני על דבר אשתי"אמר לאבימל� דוע פחד אברה� ומ, נשאלת השאלה
הבטחה רק ו להשתנות ה יכולה על פי נביא אינתהנאמרהבטחה  ש����""""רמברמברמברמבבבבבעל פי יסוד המובא " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר$ ה

נאמרה אברה� אצל לכ� . ה הכחשה לדברי הנביאזבלא יהיה הרי ש,  להשתנותה לנביא עצמו על עצמו יכולהנאמרש
 לכ�  להשתנותהיכולהבטחה זו , א� כ�, )יט' זיבראשית (" אבל שרה אשת� יולדת ל� ב�: "שנאמרההבטחה לעצמו 

היכולהיא אינה  וא� כ� ,אברה� אביו, מפי נביאהיא  לו הנאמרההבטחה ש, יצחקצל אבל א, חשש אברה�
 . לכ� יצחק לא חשש, להשתנות

  

  )טו' בראשית כו( " הבארות אשר חפרווכל"
�סתוהקנאה בהצלחתו של יצחק גרמה לה� ל , מתו� קנאה שבה הכתוב ללמדנו שהפלשתי� פעלורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

חפר אות� א� יצחק , מקנהואת זריעותיו ומה� את לא יוכל להשקות יצחק שכדי חפרו בימי אברה� נהבארות שאת 
שהתורה  ואומר רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי# . לכבוד אביוזה היה עשה מו, אביואברה�  לה� אקרוקרא לה� כשמות אשר שוב 

יצחק למדנו משהרי ,  מדר� אבותיואד�ישנה מספרת לנו על כ� כדי שנלמד את החשיבות העניי� ומזה נלמד שלא 
הגיה� מנ, דרכי האבותל וחומר שאי� לשנות את ק הבארות שקרא אביו לא רצה לשנותשל שמות את האפילו ש
  . וזו מדה כנגד מדהשל יצחקשתנה שמו הלא , ו הסיבה שבניגוד לשאר האבותואולי ז,  שלה�מוסרהו
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   "תולדות"פרשת 

 "ויאמר לו יהונתן": הפטרה

 ד"עתש חשון 'כט

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

  מדרשתי " עאורלצא יו

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

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

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 ה"      תנצב ג"אדר תשע' ע כב"ל  נלב"יצחק בר שרה לוי ז    כסלו ' ע ד"ל נלב"ולנטינה טרגנו בת רוזה ז



 

 ) יט 'הכבראשית ( "יצחק ותדתול אלהו"

" נח"א� כ� כמו שהפרשה נקראת פרשת , "נח תולדת אלה"מילי� ב הלימתח נח פרשת ג�מציי� ש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה
 של עיקרה לומתר$ שכ ?"תולדת "ש�מדוע נקראת הפרשה ב" יצחק"היה ראוי שהפרשה שלפנינו תקרא פרשת 

 אבל, שמו עלפרשה ה נקראת �כול, חייו סדר וכל והמבול התיבה בני� ע� ינויבענ, עצמו נחמדברת על  "נח" פרשת
 א�, שמ� עלהיה צרי� לקרא את הפרשה  הדי�אכ� מצד ו, יניה�יוענ ועשו יעקב חייאת  מקי# נהיעני עיקר זו פרשה
 ועשו יעקב % יצחק תולדת אלהו: "סוקירושו לפבפ י"רש ונתוככנראה ג�  זו ."תולדת"הפרשה  הקראנ הקיצור למע�

 כ� עלש, להורות כונתו א�, לכל ונודע נראה זה והלא, בזה ללמדנו אב מה, מוב� אינו לכאורה, "בפרשה האמורי�
את  לספר הוא זו פרשה של ינהיענ עיקרש משו�, נח פרשת כמו, יצחק בש� ולא" תולדת "בש� הפרשה נקראת
 . יצחק בש� ולא" תולדת "בש� נקראת ולכ�, ועשו יעקב של חייה�

  

  )כא' בראשית כה( "אשתו לנכח' ויעתר יצחק לה"
 לו שית�' הל התפללהוא , זרעו שיהיה לו ל שהובטח פי על א#לומר ש" לנכח אשתו" שכוונת הכתוב הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר 

   . נכחו הנצבת" אשתו"מ הזרע אותואת 
  

  )כב' בראשית כה( "הבנים ויתרוצצו"
את זה באופ� כלומר הבני� דחקו זה , "ריצו$"הוא מלשו� " ויתרוצצו: "הקדוש מבאר שכוונת הכתוב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

כאשר באמרה , "אנכי זה למה"זה מה שגר� לה לומר , שאי אפשר להתקיי� ורבקה חששה שהיא תפיל את הולד
 קיו� על רחמי� לבקשהכוונה  "'ה את לדרוש ותל�", יגעתי לריק הרה נכיכאומרת מדוע א, הצביעה על ההריו�" זה"

, מתקיי� שאינו בדבר שתפקד ,ואלש נס יעשה לא י�מהשמשהרי ,  ההריו�הפסדולהבי� מה גר� ל ולדעת, הריונה
  .הנצחי טובה לתכליתל� הזה בעו גדול צער סבלמוכני� ל הצדיקי� כי ההריו� צער על הקפידהאי� לומר שרבקה ו
  

  )ב' בראשית כו( "אליך אומר אשר בארץ שכון"
ומיד אומר , אר$ אני מתכוו�כלומר בעתיד אומר ל� לאיזה  "אלי� אומר אשר באר$ שכו�"ה מצוה את יצחק "הקב

 תצאלמ מנעישליצחק  לומרומתר$ שכוונת הכתוב היא ? מדוע זה כ�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה, "הזאת באר$ גור: "הכתוב
ה "הקב יוכל לא � יצחק יצא מהאר$וא השכינה לגילוי מקו� אי�משו� שידוע שמחו$ לאר$ ישראל  ל"חומהאר$ ל

 וש� השכינ גלוייש אפשרות ל ש� אשרדהיינו באר$  "באר$ שכו�" הכתוב ציוה אותו לפיכ� ,בנבואההתגלות אליו ל
ג� מסביר את הבדלי הלשו� בפסוקי� בפסוק הראשו�  זה. נבואה דבר איזו ל� לאמר ארצה אשר בעת "אלי� אומר"

 קניית מצדכי  גרות לשו�מ שהוא "באר$ גור"ובפסוק השני נאמר , במשמעות של דירת קבע" באר$ שכו�"נאמר 
  . כגר הב תהיה הגופנית הברכות קניית מצד� א ,כתושב בה תשכו� הזאת באר$ הרוחנית השלמות

  

  )כב' כובראשית ( "יקרא שמה רחובותו"
על הנאמר לנו לרמוז  הוא  בלשו� רבי�"רחובות" ולבאר הז קראיצחק טע� שה מסביר ש""""פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחידרבינו רבינו רבינו רבינו 

 על רוחזוהובשו יתיהאשר נגזלו מיצחק על ידי פלשתי�  "שטנה" ו"עשק"שג� הבארות  ב� עוזיאלב� עוזיאלב� עוזיאלב� עוזיאלונת� ונת� ונת� ונת� ייייבתרגו� 
 לשו� "שמה רחובות ויקרא"וזה שנאמר , זאתהבאר על ג� � יהפלשתאתו שלא רבו למה הטע� וזה , יצחקליד� 
   .שתי� פלהקודמי� החזירו� הבארותאת כי ג� , רבי�

  

   )מב 'כזבראשית (" בקולי שמע בני ועתה ךגלהר לך מתנחם אחיך עשו הנה"
אי� ? כאשר נודע לרבקה שבכוונת עשו להרוג את יעקב היא מיעצת ליעקב שיברח אל לב� אחיה וישא ש� אשה

יוכל עש�  אי�אז , "צעיר יעבוד ורב" בנבואהלוקית %ממה חששה רבקה הלוא יש לה הבטחה א, נשאלת השאלה
של  בזרעו קיי�שרבקה הבינה שעשו יכול להרוג את יעקב וההבטחה תת" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר$ ה? יעקב את הרוגל

, בני� ויוליד אשה ישאיעקב  א� דוקא זה א�, שהכוונה לזרעו של יעקב" יאמ$ מלאו� לאו�"ההבטחה  כמויעקב 
א� יעקב ישאר באר$ כנע� וישא אשה ויולדו לו ילדי� הרי שהוא מסתכ� בכ� שאחיו יהרוג אותו לכ� הציעה לו  לכ�

 ". מש� אשהל�  וקח אחי לב� אל ברח"
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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