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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

 

 
 (כא 'כהבראשית )" היא עקרה כי"

 הטבע בדרך והיה. מארם הייתהרבקה ש משוםא ועקרה ההיתה  רבקהשטעם לכך ה ,"העמק דבר"ב ב"הנצילפי 
 לבן אחות"היתה בקה רטעם נוסף הוא ש .מלכים בספר כמבואר, אכזריםהם  ארמיםשה שידוע, אכזרים יהיובניה ש

ומה  ,היתה רבקה בתחילה עקרה כןל "האם אחי אחר םהולכי בנים רוב"ש.( קי בתרא בבא)מובא בגמרא ו "הארמי
 .הראוי טבעו הילדים לפי ההי לא וממילא ונס פלאשל  בדרך היהשילדה אחר כך 

 

 (כא 'כהבראשית )" ויתרוצצו הבנים בקרבה"
כדי שלא רבקה בתורה  ה שלזכרה מיתתהולא שאמרו ש״ל זחעל דברי  שאלה "פני דוד"א מביא ב"רבינו החיד

להזכיר  לוצריך יצחק לא היה של  ומיתתגם את  ,אך לפי זה. "את עשושהניקוי הללו  ארורים השדים" יאמרו הבריות
שיהיו לו בנים  וח הקודשהמלך שלא התחתן משום שראה ברחזקיה על שאמרו וץ הוא לפי מה תירהו. בתורה
מאי דמפקדת איבעי לך , בהדי כבשי דרחמנא למה לך" יאואמר לו ישעיהו הנב .שימותו עלי נגזרך כומשום , רשעים
אתה מה ש, ה"הקבהתעסק עם חשבונותיו של מה לך ל ,כלומר. "ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד ,למעבד
 הבריות מרננים עליו אין ,מצווה על פריה ורביהשיצחק  ,ולכן. ומה שטוב בעיניה יעשה "הקבו, עליך לעשות מצווה

לפי חקירה זו מבאר . ינשאהה לילעלא היה  ,מצווה על פריה ורביה שאינה ,אבל רבקה. כיון שעשה את מה שצווה
של מפרכס לצאת לפתח היה שעשו אמרו במדרש  ,"בקרבה ויתרוצצו הבנים". שלפנינואת הפסוקים  א"רבינו החיד
 שולטרשעים היצר הרע השאר שהרי אצל , אחריםה רשעיםההוא רשע גדול יותר מעשו ה שארוזה מ ,עבודה זרה

כיון , "ותאמר אם כן". הרע עוד בהיותו ברחם אמוצר יואילו אצל עשו שלט בו ה, העולם צאתם לאוירבהם רק אחר 
מצווה על הלוא אין אני  נשאתילמה  ,"למה זה אנכי" ,את עצמהשאלה , הרשע גדול מאד במעילה  שיש שהבינה 

ה מרגיע את רבקה "אלא שהקב. על פריה ורביה מצווהכן שהוא  ,יצחקבניגוד ל "אנכי"לכן הדגישה . פריה ורביה
 . ט״אסה, שאת מפרידה בין הטוב לבין הרע ,"ממעייך יפרדו" ,מצוהבזה עושה  ואת, "בבטנךשני גוים "ואומר לה 

ל "על פי דברי חז א"רבינו  החידמשיב , ה ולא יקללו את יצחקקבמדוע יקללו את רה שאלנשתשובה נוספת לשאלה 
 מהודעשו כיון שו, אחיה אצלהאם דעתה קרובה ש וזה משום, .(קי בתרא בבא)" רוב הבנים דומים לאחי האם"ש

יצחק לא היה של  ובצירוף צדקתואם רבקה היתה צדקת שיאמרו  או. לכךרבקה גרמה שיאמרו העולם ללבן ברשעו 
הזכות שלי ושלך ויצאו  שיגרמו אפשר ,לאשהתך באת לי  אא הבחזקיה לישעיה הנבי וכמו שאמר, יוצא עשו רשע

 לא היתה צדקתכיון ש ,יהיה רשעעשו כך שה לגרמת שזאהיא כי יקללו את רבקה  ןולכ, (ידברכות )בנים ישרים 
 .עולה תמימה היההם לא יקללו כיון שכל העולם יודע שיצחק  יצחקאת אבל . כיצחק

 

 (לד' כהבראשית " )הבכורה את עשו ויבז"

 למות הולךעשו הרגיש שהוא מסתכן וש מפניהוא  האת הבכור רולמכעשו  תנאו שבעבורו הטעםש ן"הרמבמסביר 
כי כל מעלת , ויתרון מעלה שום לבכורה איןבמצב כזה ו, אביו בחייעוד  ימות הואלודאי ש וקרוב, החיותאת  בצודו

אין לו שום תועלת בבכורה ולכן הוא בז לבכורה ונאות , אם כךו .האבמיתת  אחרי רקהבכורה באה לידי ביטוי 
 . למכור אותה ליעקב אפילו תמורת נזיד עדשים

 

 

 724 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק 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
 61:21 61:61 61:20 כניסה 

 61:61 61:61 61:61 יציאה

 61:16 61:16 61:15 ת"ר

 

   "תולדות"פרשת 
 "'דבר המשא ": הפטרה
 א"פתש כסלו' ח

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

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

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ף"תמוז תש' ע יז"ל נלב"יה ז'אריק שלום בר גורג

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (כז' הכבראשית " )שדהאיש  דו הנערים ויהי עשו איש יודע ציויגדל"
 לאהיה זה ו, איש תםהיה יעקב אליו  בניגוד גמורו ,צד נשי אנשים ומלסטם את הבריותעל עשו שהיה אמרו ל "חז

אהב מדוע , נשאלת השאלהכן ל .מתנהג בתמימות על פי התורה היותו יושב אהלים היהאלא משום מהעדר חריפות 
להסיר על מנת הקדוש ש" אלשיך"מתרץ ה? עשו איש שדה אילויעקב יושב אהלים ולמרות ראותו ש, יצחק את עשו

מדובר  ,כלומר, "כי ציד בפיו"ת לנו התורה שהדבר היה מרוא, ובכל לבהוא אהב את עשו מלב החושבים על יצחק ש
רבקה אוהבת את "והראיה היא ש .רעהוא עשו ידע שק יצחאהבת הטוב כי משום  לאוהמועיל בעלמא ל שבאהבה 

שגם יצחק לא חייבים לומר א. השל רבק השכל ם שהגיעום שכלו של יצחק עד מקומר לא הגיעשיתכן  אלו, "יעקב
 . המועיל בעלמא שהוא דבר קל רק לאהבתהיתה  ואך אהבתו את עש, בוט במה שהוא ,בואהב את יעקב הט

 

 (לא' כהבראשית ) "כיום מכרה"

 נהאיהעבודה עדיין ר שכא ,עכשיוהיא להדגיש שהמכירה מתבצעת " יוםכ"כוונת יעקב באומרו  "חזקוני"לפי ה
 מכרה"ר נוסף הוא בסה .בכורהאת האדם רשאי לקנות האין  ,בבכורותתהיה העבודה שר כא ,אבל לעתיד ,נוהגת

 . אבישל ממון הבכורתך הראוי לך משל חלק האת  ,מידמכור לי , כלומר. לאלתרהוא כמו שהיום הזה  לאלתר ,"כיום
 

   (ז 'כזבראשית ) "יהרגני פן וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחותי היא כי ירא לאמר אשתי"

עושה זאת היה הליה לכתוב אם התורה ? מי מתרץ את התשובה של אברהם "צרור המור"רבי אברהם סבע בשואל 
של אברהם תשובה מתרץ שמדובר בו. זה שקרשידעו הם שיב לאנשי המקום אם כן אברהם הואם  "פן יהרגוהו"

והוא השיב כי אני ירא לאמר  ?'למה לא אמרת שהיא אשתך'שאלוהו  "אחותי היא"אמר לאנשי ביתו ולרועיו שכש
 . לא יאמרו שהיא אשתו כי יש בדבר סכנת נפשותגם הם ואולי היה זה לזרזם ש. "פן יהרגוני"אשתי 

 

  (כט 'כזבראשית ) "ךאמ ניב ךל ווחוישת"

 בני אמר אחת אשה אלא נשא שלא וכאן ,אמהות מכמה בנים לו שהיו לפי 'אביך בני' ליהודה אמר ויעקב ,אמך בני"
 (י"שר)" אמך

 ? אביך בני ולא אמך בניבברכתו ליעקב  לומריצחק  ביכרעדיין אין הסבר מדוע , י מהמדרש"למרות דברי רש
ל שכ התפלליצחק ש, "אשתו לנוכח' לה יצחק ויעתר" הפסוק עלעל פי המבואר במדרש " תוספת ברכה"המבאר 

 לו עתרוי" בוכתשאבל על מה , יצחקמ יהיו ,לה שיהיו בניםל השכ, התפללהרבקה ו, הבקרמ יהיו ,לו שיהיו בניםה
כלומר , "רשע בן צדיק לתפלת צדיק בן צדיק תפלת דומה שאינו לפי, לה ולא לו"ה נעתר "שהקב י"רש פירש" 'ה

 גם לכלוליצחק  ורצה, ימותיצחק  אם, אחר מאיש בנים עוד לה שיהיו אפשרכך ש ,תקבלהה לאה קבשל ר תפלתה
 . "ךמא בני" אמר ולכן, ו בכלל הברכהאלהבנים את ה

 

 (לג 'כזבראשית ) "גם ברוך יהיה"
כמה דברים ליעקב גם בתוך הברכה שכיון שיש  "ם יפותפני"מבואר ב? "גם ברוך יהיה"לא ברור מדוע אומר יצחק 

בני בנים או הכוונה ל, שלא נולדו עדיין םל אותמדבר ע "הוה גביר לאחיך"מה שאמר כי , לעולם ולא באעדיין ש
שהמקנה דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא וההלכה היא , ואם כן הוי דבר שלא בא לעולם ,עודתלד לבנים שרבקה 

את ל אפילו וכלל "גם ברוך יהיה"אמר  ןלכ, אפילו קודם שבא לעולםבו לחזור  שניהם ואינו יכולאת לעולם קונה 
 . לבוא שאינו יכול לחזור בהםות אותם ברכות העתיד

 

 (לט' כזבראשית ) "הארץ משמני הנה"
רבינו מבאר , "להים-הא לך ויתן"', יצחק את שם ה הזכיר יעקבל וברכתואילו ב' לא מוזכר שם ה עשויצחק ל בברכת

 לותימס בדרך אלא ,יעקבאצל  כמו, לוהים-נה מהאבמת לא וטל משמנים לעשו נתןשהדבר מלמד שיצחק  בחיי
 כלומר "מושבך" לשוןלמדו זאת מ, מתנה זו היתה לזמן קצוב. להם םמסורי עשו של זרעו אשר מזלותהו הכוכבים
גם . בסופם כליוןדבר המרמז על , ('כד במדבר) "מושבך איתן" הקיני בניאצל  האמור וןכלש, בארץ שתשבכל זמן 

, ('יז בראשית)" אותו ברכתי הנה" ישמעאלאצל  נואמצש מוכ, הזמנה לשון שהוא "הנה" לשוןברכה ב הזכירמה ש
 רצונואת  םעושי לישרא איןתקיפה רק כאשר  עשו של ברכתוו, ה בלבדהזלם העו ינייבענהיא  ברכתםכל ש המורה

שם שידוע ש, "להים-הא לך ויתן" נאמר זה ועל, תנאי על שהם התורה יעודי ככל ,תנאי על היו הברכות כי, מקום של
 לאאתה  ראוי אינך ואם, תקבל ראוי אתה אם ,תקבל על פי דיןאת הברכה כלומר , מסמל את מידת הדין" לוהים-א"
 מזומנות הברכות איןכלומר ש, "צוארך מעל עלו ופרקת תריד כאשר והיה" אמרנשמה  זהו, עשו יקבלאבל  קבלת

 .יםיראו שראלי כשאין אלא לם הזהבעו לעשו
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