
 
 

 

 'די שנה                       

 

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

 

 
 (כא" )בראשית כה' יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר"

מביע תמיהה ושואל מדוע מזכיר הכתוב את תפילת יצחק לפני שהוא מציין את עקרותה של רבקה? ראוי  רבינו בחיי
מה מתרץ שו ".היא עקרהכי ... ויעתר יצחק לה'ר כך לציין "ואח "ותהי רבקה עקרה"להקדים ולומר היה לכתוב 

ואחר כך לציין את הטפל. מכאן  העיקרזה משום שדרך הכתוב הוא להזכיר קודם את התפלה הכתוב את שהקדים 
 הלה טפליוהתפ עיקרלתפילה היא בה יהס, כיון שאם כן בת התפלהיסשל רבקה היא ונה שהעקרות ואין הכלומדים ש

 עלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהם ללומר כעקרות, ה לביסהיא הלה יהתפכתוב כאן ללמדנו שהת נוכו אלה, אל
מה  וזה. העקרות לרבקה אמנו הבה שבשבילה באיסיא הלה שהיא העיקר והיהתפהכתוב את הדבר, לפיכך הקדים 

 ". האמהות מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים נתעקרומפני מה "ז"ל חשדרשו 
זה הזכיר הטעם ההטבע, ומאת  לשנותאפילו מסוגלת שהיא גדולה מאד ו ,להיהתפלומדים מכאן גם מה כוחה של 

 ז"לחהבינו  ך, וכ"עתר"שאר הלשונות, כי הוא מלשון  וא "ויצעק"או  "ויתפלל"ולא אמר  "ויעתר"לשון הכתוב 
 תפלתןכך  ,מה עתר זה מהפך הגורן הזה ממקום למקום ?למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר"סוכה יד( )שאמרו 

מטה להעתר מהפך את התבואה מכלומר כמו ש, "דת רחמנותידת אכזריות למישל צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממ
 ךכר מטה למעלה, ואחלמחשבתו משוטטת ועולה מ ,פלת ממעלה למטה, כך הצדיק בתפלתוהיא נו ךכר ואח למעלה

 .מעלה למטהלמ השפעאת ממשיך ומוריד 
 

 (כא)בראשית כה'  "קה אשתובותהר ר"
 רבינו החיד"א ה"חומת אנך"מבאר . "אשתו לנכחלפני כן "כמו שנאמר  "ותהר אשתולכאורה, צריך היה הכתוב לומר "

שבתחילה שרה אצל שמה כמו את שינה  הוא לאבפסוק שאשתו של יצחק התעברה למרות שהחידוש שיש מי שפירש ש
לאברהם שה׳ אמר של יצחק, זה מובן, משום  שתנה שמו". מה שלא השרההשתנה שמה ל" ואחר כך "שרי"היה שמה 

של רבקה, שתנה שמה השלא חידוש הוא שלמרות וה רבקה.בל היה לו לשנות את שמה של , א"וקראת שמו יצחק"
 . שינוישום בלי ם, שאותו הב "ותהר רבקה", של יצחק תפלתו תקבלהה

 

 " )בראשית כה' לג(לי השבעה"
את מלא הוא להשבועה ותפקיד על דבר שאין בו ממש היה ן יהקנימכך ש" שהצורך בשבועה נובע ספורנומבאר ה"

הם מחיר ש" הכוונה שמלבד נזיד העדשים יעקב שילם לעשו את האת בכורתו וימכורן הזה, ומה שכתוב "סרויחה
עשו את  ויבזשנאמר " אחר מעשה היתה הבכורה בעיניו בלתי ראויה לאותו המחיר שפסקולגם , ופסקו ביניהם

 . ה אצלו כל כךוכי הממכר לא היה שו המוכר שלהכתוב שלא היתה כאן הונאה באר זה מב" הבכורה
 

 לד( 'כהבראשית )" ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים"
 ,שישפוך את התבשיל דרך פיוכלומר  ,הגמל את םכדרך שמלעיטי "הלעיטני"עשו אמר " הקדוש שאלשיךמבאר ה"

 ועשלרמוז לכדי , "לחם ונזיד עדשים"לכן נתן לו  רעבתנים,ובלענים כם של דרא יההדרך הזו שראה יעקב  בלא לחם.
  אנשים.הלחם כדרך ועם לאט  יאכלבל יעקב דואג שעשו שאל שלא כהוגן כהוראת רעבתן, אשאמנם הוא 
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 ' כב(כהשית ברא) '"רוש את הלדלמה זה אנכי ותלך  ןכם מר אתאו בההבנים בקר צוויתרוצ"

עברה על פתח בית המדרש של שם ועבר, כאשר רבקה , שמסביר את עניין ההתרוצצות בקרבה של רבקה "ריק כליה"
מפרכס היה , עשו בודה זרהעשל בית ברה על פתח כאשר רבקה עידו, ובמעכב היה עשו אילו רכס לצאת ופמהיה יעקב 

רוצה ש אלא ולד אחדבבטנה היא סברה שאין . רבקה לא ידעה שיש בבטנה שני בנים ובידמעכב היה לצאת ויעקב 
עובדי של נשים השאר מו כמוני כהרי , "למה זה אנכי"לפיכך אמרה בודה זרה. לפתח עוהן  מדרשותהלבתי הן לצאת 

לדרוש כלומר  "ה' ותלך לדרוש את"שתי רשויות, לפיכך ס וחלילה יש יש לי עליהם אם חשיתרון ה, ומה רהזבודה ע
לא שיש , אתרשות אחיש רק היפך ממה שחשבת, המצב הוא הויאמר ה' לה שני גויים בבטנך" "ציאות ממש. מה המ

 , ולעולם, ה' אחד ואין זולתו. רהזבודה עובד ער יהיה אחהאחד יהיה עובד ה', ו ך,שני ילדים בבטנ
 

 (כח" )בראשית כה' יצחק את עשו ויאהב"

אצל ציד בפיו, אבל  כיאלא באותו זמן  ,תמיד אוהבוללמדך שלא היה יצחק  "ויאהב"ב ויצחק כתשאצל  החזקוניאומר 
 " לאהוב את מי שמגדל בהמותיההיא דרך אשה ידוע שאהבה תדירה. ו "את יעקב "הבתוא" ורבקהרבקה כתוב "

 

  " )בראשית כו' יב(ויזרע יצחק בארץ ההיא"
הושע " )זרעו לכם לצדקהשל יצחק כאילו אמר "להורות על צדקתו שהכתוב בא  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 

הביאו את כל הנלמדת מהפסוק "ברכת ה'  ",ויברכהו ה'"מעשר. היה לצורך הזה האומד אמרו חז"ל שה. ו(יב 'י
פלשתים. קנאו בו הטבע, ה שלא כדרך תשהישל יצחק, גדולתו וברכתו עוד אומר כתוב שמשום . (י 'ג מלאכי" )המעשר

וכל הבארות שחפרו בימי אברהם אביו סתמום עתה פלשתים ליצחק הם גרמו נזק לעצמם שנאמר "קנאתם מרוב עד ש
הקנאה והתאוה והכבוד ה שאמרו חז"ל "וזה מ ל פי שהפלשתים עצמם נהנו מהבארות הללו.עף . א"וימלאום עפר

 " )אבות ד' כח(את האדם מן העולם םמוציאי
 

 א(  'כזבראשית ) "ו הגדולויקרא את עשו בנ"
ולא את יעקב שקנה את הבכורה, הוא משום את עשו, דווקא טעם שיצחק רצה לברך שה הקדוש "אור החיים"המסביר 
, כיון שלצדיקים כואב כאשר בניהם אינם דרכיואת יתהפך למידת הטוב, וייטיב עשו חשב שבאמצעות הברכות שיצחק 

הולכים בדרך ה', לכן יצחק השתדל להטיב לעשו, אולי בזכות זה הוא יחזור למוטב. וכבר אמרו חז"ל במדרש שיעקב 
מכאן לומדים שיש לעשו את הפוטנציאל תו למוטב, ה אומחזירדינה היתה אפשר ש , כידינה מעשואת שמנע כיון נענש 

  השתדל יצחק להשיבו למוטב., לכן לחזור למוטב
 

 כח(  'כזבראשית ) "להים-הא ךל ןוית"

לפי זה אבל חסד. הדת הרחמים ויורה על ממ ה"וי"ואילו השם "ה תוקףהו ןדת הדיילהים" מורה על מ-שם "אשהידוע 
"הוי"ה" המורה על בשם השתמש מורה על דין, ולא לוהים" ה-"אבשם נשאלת השאלה, מדוע משתמש כאן יצחק 

בל טוב, אהיתן לך את כל ם ה' אמנ? אלא, אומר ה"תוספת ברכה", כוונת יצחק בברכתו ליעקב היא שרחמיםמידת ה
בראשית כז' )" י הארץ יהיה מושבךננה משמ"העשו שאמר לו לא כמו בברכת יצחק למעשיך. ובו על פי ה כתזאתה 

הן שנגזר עליו. את כל מה ישראל מקבל באהבה שבן משום הוא בלא כל תנאי. וטעם יהיה לך תמיד . כלומר, (לט
ם קוראים תגר, ופורצים גדר. כאשר אין הם נהנים האומות העולם, אצל כן  לא אינו קורא תגר, הוא לזכות, ווהן לחובה 

ובתת ... ושפטת את עבדיך להרשיע רשע ולהצדיק צדיק"המקדש, שאמר  ןשלמה בגמר בני ו שללתימתפלמדנו זאת 
כרי אשר לא נוגם אל ה" למהכרי אמר שנו, כלומר, לפי מעשיו, אבל בתפלת ה(' לבחמלכים א', )" יולאיש ככל דרכ

אצל , ולא כמו שאמר (מג-פסוק מא)" מעמך ישראל הוא ובא והתפלל אל הבית הזה ועשית ככל אשר יקרא אליך
 ."ובתת לאיש ככל דרכיו"ישראל 

 

 לח(  'כזבראשית ) "הברכה אחת היא לך אבי"

זה כיון ש"יש גם כן חיות מהקליפות,  ,יש חיות וברכה מהקדושהשכמו ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר 
משום שעל ידי הקדושה , "אחת" תהקדושה נקראמובא שהאריז"ל  יכתבביד(. ו ')קהלת ז "להים-לעומת זה עשה א

כלומר , "הברכה אחת היא לך אבי"שאמר עשו ה מקדושה, וזה צד הדבק באחדות הבורא. יצחק בירך את יעקב מהוא 
דברי את קליפה. ובזה סתר " אפילו מצד הברכני גם אני אביהאם אתה יכול לברך מצד הקדושה בלבד? " השאלה היא,
צד ו מעש יברך אתר יצחק שאכ. אך קדושההיא מצד היעקב של ברכתו רי הש, "הן גביר שמתיו לך"אביו שאמר 

שמע יצחק כאשר  ההיפך מברכת יעקב. הצד שהוא היה מתברכה שלו ה, כיון ש"גביר "עליויעקב לא יהיה  הקליפה
 "ועל חרבך תחיהלעשו "אמר לכן סטרא אחרא, ה ינמשך אחרוראה שעשו רשעתו הוא הבין את את דברי עשו, 

תגרום ש ידי זה תעלה עלתאז תחיה, דהיינו ש, רק בא עליך מכת חרב והרג ואבדןשכאשר ת ופירוששמ(, בראשית כז' )
 קידוש השם.ל

 

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  ע"ה יוסף בן חמו בהדרכת"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 מרסדס.חמו בר אשר בן  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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