
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )כה-כה כדבראשית (" בטנהבוימלאו ימיה ללדת והנה תומם "
ויהי בעת : "אלא נאמר" וימלאו ימיה"בעוד שאצל תמר לא נאמר , "וימלאו ימיה: "במדרש מובא שאצל רבקה נאמר

משו� שהיא לא השלימה את ההריו� אלא היא ילדה  "מלאו ימיהוי"נאמר תמר לא ומתור� במדרש שאצל , "לדתה
את  ה להוציא את ילדיה של תמר ולא"מדוע מיהר הקב הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"שואל ה .שלשה ימי�וששה חדשי� לאחר 

ילדיה של רבקה והיה ראוי יותר לקצר את ההריו� של רבקה דווקא שהיתה בצער ממנו מאוד עד שלפי המדרש היא 
ואילו  "מי�ותא" תמרומתר� לפי הנאמר במדרש על השאלה מדוע נאמר אצל . ויתרה על לידת עוד עשרה ילדי�

אחד צדיק ואחד אילו אצל רבקה היה י� וצדיק �בניה שניוהתרו� הוא שאצל תמר היו  ?"מי�ות"אצל רבקה נאמר 
 הצדיק לרשעבי� מה שאי� כ� , אל�� שהיא אחדהאות  בה�נוספה בנפשות� י� חדואהיו משהצדיקי�  ו�כיו ,רשע

� ומלשהיא  "מי�ות"המילה כי  ,"וימלאו"אמר נזה הריו� בו .�"ולכ� חסרה האות אל רב ביניה�היה הפירוד ש
כל את אבת ושו לטתוק ובבט� היתה נפש עש וכי כל זמ� שהי, "ימי וויתמ" ,"ותמ כאשר: "מו שנאמרהשלמה כ

עשה ה לרבקה את ההריו� כמו ש"קיצר הקבלא זה מוסבר מדוע וב. הטהרה כל בחינתקולטת את נפש יעקב והמה והז
         .טהרהה בוז הבחינתו זה בקליטת הזוהמאת כל אחד בזמ� הזה יספיקו שני הבני� להשלי� כדי ש, בתמראצל 

  

  )א' בראשית כו( "אשר היה בימי אברהם רעב בארץ מלבד הרעב הראשון ויהי"
הרעב הראשו� ו את זכרמשו� שהאנשי�  שהכתוב מזכיר כא� את הרעב שהיה בימי אברה�  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

ו בדר� אבותי ללכתרצה ", של אברה�יצחק בנו , ברעב הזהו, הוצר� אברה� לצאת מ� האר� ולרדת למצרי� ומפניש
, הכתוב כי כשהיה הרעב הזה הל� יצחק אל אבימל� הגידו, ה אל תרד מצרימה"ולרדת למצרי� עד שאמר לו הקב
ייטיב לו בימי הבצורת ולא יצטר�  אוליוהל� אליו  ,אביו שכרת עמו בריתאברה� הוא היה אותו אבימל� שהיה בימי 

המקו� שאלו ממנו דר�  אנשיאבל , לא בביתו כלללא נגע בו ו ,מפני בריתו של אברה� ,ואבימל� זה, לרדת למצרי�
של ברית ב נזכרי�לא נגעו בה כי היו  �כי פל ע� וא "וישאלו אנשי המקו� לאשתו"וזהו שכתוב , שאלה בעבור אשתו

כלומר אני לא נגעתי בה ונשמרתי ממנה אבל , "כמעט שכב אחד הע� את אשת�"אבימל� וזהו שאמר לו , אברה�
  . אחד מאנשי האר� והיית מביא עלינו אש� כאשר בא בזמ� אבי�שיכשל בה  היהקרוב 

  

  )יב' בראשית כז(" ימשני אבי אולי"
אלא החשש שלו , שיעקב אבינו לא חשש שמא יצחק אביו יבקש למשש אותו על מנת להכיר אותו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר 

ובמשוש  ,ל בנואאב של  החב כדר� ,וידו על פניאת � ילשתו או לנשק אויו על מנת אל ויקרב אותהיה שמא אביו 
מדוע לא חשש יעקב שאביו  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל , א�. ואז יגלה את התרמית" איש חלק"הזה ימצא יצחק שיעקב הוא 

בני  והיא�, סומא מותר באשתו היא�: "ל"הרי לכל אד� יש טביעת קול המזוהה איתו עד שאמרו חז? יזהה את קולו
זה את זה דר�  �וא� סת� בני אד� מכירי. .)גיטי� כג( "עינא דקלא אלא בטביעות, בלילה �בנשותיה �אד� מותרי

 קוליה האחי� הלשני  אוליומתר� ש? קולדר� ה כיר בי� בניוי והבקיהחכ� , יצחקעל אחת כמה וכמה ש, הקול
מדבר בלשו� רכה היה ש, דבריושהכוונה היא ל, "קול יעקב הקול: "ל את הפסוק"זו הסיבה שפרשו חזו ,דומה

חקות ליודעי� שיש בני אד� ידוע שכי , אחיו לשקולו תרו� נוס� הוא שיעקב ידע לחקות את . ש� שמי� ומזכיר
  .  לכ� לא חשש מכ�, קולות של אחרי�
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  )יט' בראשית כה(" אברהם הוליד את יצחק"
מה מה מה מה     ....ימנוימנוימנוימנוע� אברה� ולא נתעברה הע� אברה� ולא נתעברה הע� אברה� ולא נתעברה הע� אברה� ולא נתעברה ה    שהתהשהתהשהתהשהתהשהרי כמה שני� שהרי כמה שני� שהרי כמה שני� שהרי כמה שני�     ,,,,לפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל� נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל� נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל� נתעברה שרהלפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל� נתעברה שרה""""

            ))))רש�ירש�ירש�ירש�י" (" (" (" (דומה לאברה� והעידו הכל אברה� הוליד את יצחקדומה לאברה� והעידו הכל אברה� הוליד את יצחקדומה לאברה� והעידו הכל אברה� הוליד את יצחקדומה לאברה� והעידו הכל אברה� הוליד את יצחק    יצחקיצחקיצחקיצחקצר קלסתר פניו של צר קלסתר פניו של צר קלסתר פניו של צר קלסתר פניו של     ????הההה""""עשה הקבעשה הקבעשה הקבעשה הקב
, הלוא" ליצני הדור"על המדרש ושואל מדוע אות� אנשי� מוגדרי� במדרש כ" קדומי�קדומי�קדומי�קדומי� נחלנחלנחלנחל"ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמקשה 

לא היו ות� האנשי� אש, ישעיהישעיהישעיהישעיה    ייייבבבבררררמתר� בש� סבו ו ?"הדור רשעי"לקרא לה� צרי� היה המדרש , לפי דבריה�
בזכות זה על אבימל�  התפללוה� ג� ידעו שבגלל שאברה� אבינו , אברה�הוא בנו של יצחק שידעו ה� רשעי� ו

היתה ששרה התעברה מאברה� אבל היה זה בגלל " שרה מאבימל� נתעברה: "כוונת דבריה� כשאמרוו ,נפקדה שרה
ששמעו את פתאי� כ� שה, כלומר בלשו� המשתמעת לשתי פני�" ליצנות"בלשו� לא שה� אמרו זו אאבימל� 

  "דומה לאברה� והעידו הכל אברה� הוליד את יצחק יצחקצר קלסתר פניו של "לכ� , �טוכפשדבריה� הבינו אות� 
  

  )כב' בראשית כה( "למה זה אנכי אם כן ותאמר"
שא� במצב הזה שהעובר מתרוצ� בבט�  ,"א� כ�", מבאר את דברי רבקה ואומר שכוונת דבריה היא לומר" ספורנו"ה

דוע מ, "אנכיזה  למה", שידוע שלידת עובר מת מסוכנת ליולדת, בלידהותה כ� אסדבר שיימות מא הוא לחוש שויש 
מדוע ו) ס' בראשית כד( "את היי לאלפי רבבה: "אברה� כשברכו אותהזרע של א� ההיה אני אשמשפחתי התאוו קרובי 

  ?זה על כל כ�בעלי התפלל ג� יצחק 
  

  )כח' בראשית כה( "את עשו כי ציד בפיו יצחק ויאהב"
והיה מראה עצמו צדיק בפני אביו ולכ� " מעשרי� את המלח אי�ה"היה צד אביו בדברי� במדרש שעשו ל "זאמרו ח

הקדוש שעשו עשה עצמו צדיק בפני אביו בלבד א� לא טרח להראות עצמו " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה .יצחק אהב את עשו
 �כי� שאה ת הברכות מה לקבל ממנו אויקהוא ג� ויצחק לפני רבקה אמו וזאת משו� שעשו חשש מקלתו של צדיק 
  ".ואמייקרבו ימי אבל אבי :" ולא נאמר )מא 'כזבראשית (" יקרבו ימי אבל אבי" :כ� ג� נאמרול, רבקהאצל 

  

  )י' בראשית כו( "מה זאת עשית לנו ויאמר"
לאברה� אמר כ� אבימל� כמו ו רבי�רבי�רבי�רבי�לשו� ב "לנולנולנולנועשית מה זאת "כתוב מל� אבימדוע אצל ": כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

? לשו� יחידב )יח' בראשית יב( "לילילילימה זאת עשית "לאברה�  אמרפרעה אילו ו )ט 'כבראשית ( "עשית לנו מה" בלשו� רבי�
לראות  י�לירג וילא ה ,שחורי� יואחיה� של כושי� והשהיו  ,שהמצרי� )יא 'יבבראשית (י "ומתר� על פי פירוש רש

הגונה זו "שכאשר ראו את שרה אמרו ביניה� והראיה היא , באשה יפה �שולחי� יד �אינה� מסתמא ואשה יפה 
בלשו� יחיד שאברה�  "לילילילימה זאת עשית "יפה אמר פרעה  ,וא� כ� .שאינו ראוי לה�דבר  תלקחהתכוונו לא ו "למל�

ודאי לא יגעו בדבר הראוי שהמלכות  מיראת יו נוגעי� בהבי� כ� ובי� כ� לא ההטעה את פרעה בלבד כי שאר הע� 
מורא מלכות עליה� בדבר הזה והכל  ואי�אבל עמו של אבימל� לא היו שחורי� והורגלו בנשי� יפות , לבדבלמל� 

  .בלשו� רבי�" לנולנולנולנו"לכ� אמר אבימל� , דברי יצחק יכלו להכשיל את כל הע� ,�כ� א ,פנויהושולחי� יד באשה יפה 
  

  )יג 'כובראשית ( "דול מאדג יכ דל עוגדוך והאיש וילך הל ויגדל"

 ויגדל האיש:  "הלוא די היה לומר" דול מאדג יכ דל עוגדו� וויגדל האיש ויל� הל: "מדוע מארי� הכתוב ואומר
לה מבהלת בראשונה אחריתה לא הב" :פי הכתובל � עונת אריכות הלשוכומבאר את " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה? "דומא
ונת וכ וזו. לא תהיה בו ברכהו דסופו להאב, בפע� אחתדהיינו  ,עושר הבא בבהלהשפירושו הוא ש )כא' י כמשל(" �רותב

לא ולא בפתע פתאו� , מעלה מעלה, מעט טמעגדולתו של יצחק היתה , "וגדול �לוה �ויגדל האיש ויל", א�כהכתוב 
יעלה  �הגר אשר בקרב: "בי� את הפסוקלפי פירוש זה נית� לה ."עד כי גדל מאד"ולכ� הצליח , � כמו בהלהטבש

נית� וכ�  .כדי שתתקיי� לו, בהדרגה מע� מעט התהי השהעליותו היא משמעש, )מג' דברי� כח(" מעלה מעלהעלי� 
 טכי א� מע, בפע� אחתהיתה לא שגדולתו של מרדכי , )ד' טאסתר (" וגדול �כי האיש מרדכי הול: "לפרש את הפסוק

  . גדולה ותתקיי� גדולתוכדי שיבא לק� מרו� ה, מעט
  

  ) דכ 'ובראשית כ( "והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי ...אל תירא כי אתך אנוכי"

� ראשוהובמראה , "אוהביאוהביאוהביאוהבי"בעוד שבחייו אברה� נקרא " יייידדדדעבעבעבעב"הכתוב לאברה�  ראוקשכא� " חכמהחכמהחכמהחכמה מש�מש�מש�מש�"מעיר ה
רבנות הקת דעבוב' את ה דאביו עבאברה� שהוא להראות והטע� , "אברה� בקולי שמעשמעשמעשמעועקב אשר " :אמרנליצחק 

בונה א יש כביכול טענה על יצחק מדוע אי� הוא נוהג כאביו מדוע הוא לו, ל באלוני ממרא&בנה מזבחות בבית או
 . "ויב� ש� מזבח"ומיד נאמר ' הבי� את הגערה בדבר הכ� יצחק או, הקרבנותת עבודב' האת  דמזבח ואינו עוב
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