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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (כז' כהבראשית )  "שדה איש ציד יודע איש עשו ויהי"

 נערה על באהיה עשו  (טז ב"ב) ל"זח ולדעת שנה ארבעים כל בעליהם תחת נשים צד היהעשו ש" כלי יקר"אומר ה
 ,בעליהן תחת היושבותשים נדהיינו , בעליהן תחת נשים לצודיודע  היינוד "ציד יודע"הכתוב  קראו כן על מאורסה

 ראוקלכן  (כז 'כב דברים) "מצאה בשדה כי" המאורסה נערה אצל שנאמר כמו בשדותזאת ות עשלתמיד הקפיד  אבל
 . כשתצעק ישמע לא שקולה כדי שם האות לבקש הלךש "שדה איש" לעשוהכתוב 

 

  (בכ 'וכבראשית ) "עמך' ה ההי כי ראינו ראה"

 לאחר, יצחק שאמר כמו ?עם יצחקנמצא ' שה רואיםהם  כעת גםהלוא  עבר לשוןב" היה"אומר הכתוב מדוע 
תוספת "ה ראבמ .(כב 'בראשית כו)" בארץ ופרינו לנו' ה הרחיב עתה", ולא רבו על הבאר ממנוכו הלשתים הפלש

" עצמת" בלשון הכוונה אין (טז' בראשית כו) "דמאו ממנו עצמת כי מאתנו לך" שמה שאמר אבימלך ליצחק, "ברכה
, עשירותב מתעצהיא  נהוהכולא א, וחייליו מלךשל ה חוכה לעומת יטפר איששל  חוכ נחשבשהרי אין , הגוף גבורתל

 הכבוד כל את עשה לאבינו ומאשר", יעקב על לבן בני שאמרו דרךכ, מאתנודהיינו , "ממנו" לך באהועשירות זו 
, אז גם כי, הודה, מצליח איש הוא עתה שגם, אבימלך וראה ממנו יצחק שהלךלאחר  עתה אבל, (א' בראשית לא)" הזה
 שאמרמה  וזה. תעשרהוא ה "ממנו" ולא' ה מברכת ההצלחה היתה, והצליח וילא סמוךיצחק  הכשהי, לפניםמ

בא  מאתנו ולא, ולהעשירך להצילך "עמך' ה ההי" אז גםלדעת ש נוכחיםו אנחנו רואיםלומר כ, "ראינו ראה: "הכתוב
 . העושר הגדול הזהלך כל 

 

 (לג' כובראשית ) "שבעה האות ויקרא"

 שלבארות ה שלוש. באר חפרו שבו שביעיה מקוםזה ה שהיה מפני "שבעה" בארל קראשיצחק  "ספורנו"מבאר ב
כאשר " כל"הכתוב  מרוא ולא "פלשתים םסתמו ...הבארות וכל"הכתוב  אמרמכ פלשתיםש סתמואותם ש אברהם
 באר השביעיתה התהי ווז "רחובות"ו "שטנה" ,"עשק" שהן יצחק שלשלוש בארות נוספות . שלושמ בפחותמדובר 

באר "השם ' האות ששכאן " ספורנו"מוסיף ה. (לג' בראשית כו) "בעש   באר העיר שם כן על": "שבעה"לכן היא נקראה 
 בעש   באר העיר שם היה אברהם בימי אבל, שבע מספרה עלגם ו השבועה עלגם  מורהש גולבס  דת מנוק" שבע

 . בלבד השבועה שם על מץק  ניקוד ב
 

  (ח 'כזבראשית ) "שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך ועתה בני"

בסוף ואילו  "לאשר אני מצוה אותך"ואומרת מוסיפה ו" שמע בקולי"רבקה כאן אומרת מדוע " פנים יפות"שואל ה
? "לאשר אני מצוה אותך"ללא התוספת  (מג 'כזבראשית ) "ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך: "אומרת רבקההפרשה 

ה לו חיבטרבקה מאלא ש, (יב 'כזבראשית ) "והבאתי עלי קללה"יעקב אמר שו סכנה כמשל היה חשש ומתרץ שכאן 
ה בלבד ולשם מצושל השליח היא כוונתו זה נכון בתנאי שכלל אבל , "םניזוקי םשלוחי מצוה אינ"הכלל אומר שש

את לקבל  ,בשביל הנאת עצמולבצע את השליחות ן יעקב וחששה רבקה שמא יתכון אכו, ולא לשם הנאת עצמו
 . ת אמומצוקיום שם רק ללהנאתו אלא כוון תשלא י "לאשר אני מצווה אותך"אמרה לו ן הוסיפה ולכ, הברכות
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה
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 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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 (יט' בראשית כה" )אברהם הוליד את יצחק"
 (רש״י" )נתעברה שרה שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך לפי"

מתרץ ? "הדור אומרים שהיו רשעי"י לומר "צריך היה רש" אומרים שהיו ליצני הדור"י "מדוע אומר רשצריך להבין 
יצחק נולד שידעו הם לא היו רשעים ו "אומרים"שאותם ה, ישעיהרבי ו זקנבשם " נחל קדומים"בא "רבינו החיד

 ,"מאבימלך" שאמרומה וזה  ,נפקדה שרהולכן אבימלך על  התפללאלא שהוא נולד משום שאברהם , מאברהם
 ליצנותבלא שאמרו זו א. מאברהםעברה תשרה האבל גם הם האמינו ש, "שרה נתעברה" ,אבימלךבגלל  דהיינו

פניו של קלסתר ה את "הקבלכן צר , כפשט הדבריםכוונה היא סברו שהפתאים הו, בלשון המשתמעת לשתי פנים
 . אברהםקלסתר פניו של יצחק כשל 

 

  (לג' כהבראשית " )יעקב אל עשו השבעה ליויאמר "

 (מדרש) "ומתרץ אמר יעקב רשע זה עומד ומקריב על גבי המזבח. מה ראה יעקב שמסר נפשו על הבכורה"
מודע ועוד קשה ? נפשואת שמסר אומר עליו המדרש יעקב בשעת קנית הבכורה שה לתוכי איזה סכנת נפשות הי

על פי  "חנוכת התורה"רבי העשיל בתרץ מ? "לי ...וםכי מכרה"הפסוק על אומר זאת המדרש כעת ולא אמר זאת 
ממנו וממשפחתו  םוא נפרעיולבד ועל שבועת שבממנו  םעל כל עבירות שבתורה נפרעיש (שבועות)בגמרא המובא 
 "מה ראה יעקב למסור נפשו על הבכורה"קא כאן הקשה המדרש ודומדוע ובן מלפי זה . עליו םמחפיהם שמשום 

אם כן היה יעקב גם כן  ,גם ממשפחתו םנפרעייו יהואם עשו יעבור על השבועה  "השבעה לי"אמר לעשו משום ש
לא היה יכר שיעקב רשע נלעשו רא קשכיון ש" אמר יעקב רשע הזה עומד ומקריב"מתרץ המדרש  כןל. בסכנת נפשות
 . בגללויענש יהיה בטוח שלא משום כך הוא מחפה עליו ו

 

  (לא-ל' כובראשית ) "וילכו מאתו בשלום... ויעש להם משתה ויאכלו וישתו"

ושעל הבנים ללמוד מכאן , "א בשביל הבניםוה אבותהכל מעשה "ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
גרמו בזה , עם אבימלךק אבינו ויצחאברהם אבינו  מומה שהשלישלומר אפשר ו. לא ימאסו ולא יגעלו גלותהשבזמן 

כמו , רצונםאת מלכים משלימים עם ישראל לעשות היהיו , מלכיםהאומות ואצל השאף על פי שישראל יהיו בשעבוד 
 ."מעשה אבות סימן לבנים"ל "כמאמר חז, יצחק לעשות רצונםעם וכאן השלים אבימלך עם אברהם אבינו ש

 

 (  גל' כזבראשית " )היהי ברוך םג ...החרד יצחק יחרדו"
נו אך פי רצול שלאברמאות ו שנעשה המעשה על חרדמצד אחד יצחק , הכתוב בשני דברים הופכיים לכאורה מדבר

 היותש הקדוש "החיים אור"המתרץ  ?זה כך ועמד. "יהיה ברוך גם" ,הרמאותמעשה מצד שני הוא מברך את עושה 
שהרי נמצא שיצחק מקלל את  אותו להוא מנוע כעת מלקל כןל, "ברוך ומברכך ארור אוררך: "ברך את יעקב יצחקש

אך לאחר שהבין בשכלו שמדובר ביעקב הוא  ,חשש יצחק שאדם אחר עשה את הרמאות ולכן חרד להשבהתח. עצמו
ברמה כריח גן עדן הוא הבין את ההבדל ריח בגדיו את הריח ון שלאחר שיצחק כי, "גם ברוך יהיה"ברך אותו שוב 

 . ואישר אותן חתם על הברכותלכן לבין עשו וקב עיבין הרוחנית 
 

 (ה' כחבראשית ) "יעקב את יצחק וישלח"
 למשך ממנו רשפיוסף של שכיון שיעקב ביטל מצוות כיבוד אב ואם במשך עשרים ושתים שנה לכן נענש "אמרו חז
ת הוריו והלך לחרן היה במצות עזב את בימדוע נענש יעקב הלוא מה שהוא  רבינו בחיישואל . שנה ושתים עשרים

ומתרץ שהשליחות של ? ואם אב כבוד מצות על לום וכיון שכך הרי חייבים לומר שהוריו מחלו בשליחותאביו ואמו ו
ולכן מיד אחר שנשא יעקב את , הוריו היתה על דעת שיעקב ישא אחת מבנות לבן וישוב מיד כשישלחו אליו שיחזור

 שנים שבע אעבדך": ואמר היפשהיתה  הקטנה ברחל עיניואת  נתןא שיעקב לאלאה היה עליו לשוב לבית הוריו 
 . השנים הללו כנגד נענשיעקב  ןלכ, רצונומ היהל לבן אצ תעכבה אוהשהזה  הזמן כל כן ואם, (יח' בראשית כט) "ברחל

 

 (ה' כחבראשית " )ועשו יעקב אם רבקה אחי"

 את יצחק והישצשכיון  ן"הרמבמבאר ? וכי לא ידענו זאת, מציין הכתוב שרבקה היא אימם של יעקב ועשו מדוע
יצחק ש היה ראוילכאורה ו, עשו של אמו אחי גם היהלבן ש הכתוב הזכיר, אמו אחי לבן מבנות אשה לו לקחת יעקב
גם את זלא ציוה  כןבלבד ל ולזרעו ליעקב תהיה אברהם ברכתל יצחק היתה שש דעתוש אבל, כן עשואת  גם הויצו
 לבן אל ילךאלא  כנען מבנות אשה יקח שלא יעקב תא והיציצחק אביו ש שמע עשובכל זאת מזכיר הכתוב ש. עשול

 כראוי עשהשעשו לא  לאא, כנען מבנות אשה לקחת שלא אביו רצוןאת  לעשותו עושמל הואהחליט גם ו, אמו אחי
עשו דהיינו , "נשיו על" אותה לקחעשו שהזכיר הכתוב  הזכיר ועוד. אמו אחי שהוא פי על אף לבן מבנותאחת  תקחל

 . אביו מרצון יותר נפשו ותותאאחרי  הלךאלא הוא , הרעותנשותיו  את גרש לא
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