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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (בראשית כה' יט) יצחק" תולדות ואלה"

יצחק כמפורש  לע מאורעות שעברויצחק" לתאר את הואלה תולדות נת הכתוב "כוו" הקדוש שאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמבאר ה"
כמבואר בפירוש  "שלמים בלא שום מאורע של צער וברוב טוב עושר וכבוד םשכול"ז"ל ח ואמרפי שכובפרשה, 

הסיבה שחייו של יצחק היו ללא צער הוא משום ו במשך חייו. צרותעליו  אברהם שעברוכמו אצל רמב"ן, שלא ה
 ןכין שאה והכבוד, מ עושרוא זיכה אותו בצדיק השל יצחק היה אביו כלומר מכיוון ש ",אברהם הוליד את יצחקש"

  את הטובה היות שהיה רשע.  אברהם שלא היה לו אב שיזכה לואצל 
  

  (בראשית כה' יט)בן אברהם"  ה תולדות יצחקואל"
        ))))רש"ירש"ירש"ירש"י" (" (" (" (יעקב ועשו האמורים בפרשהיעקב ועשו האמורים בפרשהיעקב ועשו האמורים בפרשהיעקב ועשו האמורים בפרשה""""

סוגל ממזר אינו מעל פי דברי חז"ל שאמרו ש רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"לא ברור מה בא רש"י לומר כאן? מתרץ 
של יצחק, דהיינו מזה שיש תולדותיו כלומר מ "ואלה תולדות יצחק בן אברהםכך ניתן להבין את הפסוק: "וליד. ולה

", כפי שאמרו ליצני הדור, מאבימלך נתעברה שרהאם באמת "י כ "אברהם הוליד את יצחק"ניכר שליצחק תולדות, 
שנאמר על פי מה ". תרוץ נוסף הוא יעקב ועשו""י רש פירש, לכן ממזר אינו מולידשהרי וליד יכול להלא היה יצחק 

ורבקה שהיתה צדקת בת רשע נולד ממנה עשו. ובזה יובן יעקב ועשו  ,יעקבאת יצחק היה צדיק בן צדיק הוליד ש
 "מאבימלך נתעברה שרה"ח רבקה. אם כן שוב אין לומר וח יצחק ועשו מכוהאמורים בפרשה. כלומר שבא יעקב מכ

  ? יעקבאת אם כן היה יצחק גם כן צדיק בן רשע כמו רבקה ואיך הוליד שרה" מאבימלך נתעברה כי אם "
  

  (בראשית כה' כב) למה זה אנכי" אם כן ותאמר"
 בלידת עובר מת,נת סתכהיא משימות אחד מהם ום בקרבה עד כדי חשש מתרוצצירבקה מרגישה שהבנים אחרי ש

 תהיה אם הזרערבקה ש הלמה התאוו קרובי" שכוונת רבקה לשאול ספורנוספורנוספורנוספורנו"? מבאר ה"אנכיזה  למההיא שואלת "
  מדוע התפלל יצחק עליה שתתעבר?ו" לאלפי רבבהאת היי של יצחק כפי שברכו אותה "

  

  )כו 'כהבראשית (אוחזת בעקב עשו" ואחרי כן יצא אחיו וידו "
הלא זהו פרט שולי ולא ברור , "יקרא שמו יעקבועשו  בעקב תאוחזלא ברור מה באה העובדה שיעקב נולד כשידו "

מי " :שאל הגמון אחד את רבן גמליאל" הקדוש על פי המובא במדרש שאלשיךאלשיךאלשיךאלשיךמדוע מובא זה בכתוב? מתרץ ה"
מסביר גם מדוע נאמר "ויקרא שמו יעקב" . וזה "עשו וידו אוחזת בעקבותשובתו היתה " ?המלכות אחרינו תופס

 ןיולא יעקב. והעני ראשוןנולד עשו הסביר ולתרץ מדוע הכתוב ל באבלשון עתיד ולא נקרא "עקב" בלשון עבר. ו
ערב שה, "ויהי ערב ויהי בקרכתוב: " עלמבואר , כלו הבא לכן הוא הקודם עולםשהעולם הזה הוא הכנה אל ה הוא 

עשו חלקו ידוע ש ,כך גם כאןהבא.  אור העולםמרמז על בקר הל העולם הזה וע רמזלבוקר משום שהערב מקודם 
לקו חאת  עשו נוטלשיודעים שלמרות שעניים עת נחמת בני יעקב בזוהי עולם הבא. וקו ללחויעקב  בעולם הזה

הוא למרות שראשון הולא היה  ,"ואחרי כן יצא אחיו" ,הכתובכוונת  ו. וזאת חלקו יעקבן בסופו של דבר יטול ראשו
סוף טובו בבעקב ו הואשל יעקב כי חלקו וטובו  ",ידו אוחזת בעקב עשו"שוזאת משום יהיה בכור, ראוי שהקדוש ו

 שזה שנוטל עקב עשו, הוא על העתיד שיעקב , לומר"יעקבויקרא שמו "של עשו הנוטל ראשונה בעולם הזה. ועל כן 
  יאחר טובו באחרונה בעקבות עשו. 
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  (בראשית כה' יט) ם אברהם הוליד את יצחק"ן אברהבואלה תולדות יצחק "
של יצחק . מקורותיו "אברהם הוליד את יצחקאנו למדים ש". "יצחק בן אברהם"הקורות את שמ "בנאלבנאלבנאלבנאלרררראבאבאבאבאומר ה"

ויצחק ורבקה היו עקרים. גם  יו עקריםהמה שקרה לאב קרה לבן. אברהם ושרה כל בנו של אברהם ו הרואים שהי
את עשו  היצחק הוליד תחילכך את יצחק החשוב, הוליד ואחר כך  אדם" פרא"האברהם הוליד תחילה את ישמעאל 

מביתו לא  רשוגאך . אברהם אהב את ישמעאל "איש תםשהיה "קב את יעילד , ואחר כך "איש יודע צידשהיה "
'. בימי הכתו ומירושת הארץ לא מרצונו אלא מרצון רגירשו מבהוא יצחק אהב את עשו וגם , וה'מרצונו אלא מרצון 

וגם יצחק כך. לאברהם באו , על אשתו שהיא אחותועב. אברהם הלך לגרר ואמר ר הרעב ובימי יצחק הי האברהם הי
כול שר צבאו לכרות ברית וגם ליצחק באו. אברהם נתברך במקנה ויצחק נתברך במקנה, אברהם חפר אבימלך ופ

  ."יצחק בן אברהםאכן " .בארות מים ויצחק חפר בארות מים
  

  (בראשית כה' כא) "קה אשתובותהר ר"
כמו שנאמר  "ותהר אשתוהלוא די היה לומר " "קה אשתובותהר רמדוע נאמר " החיד"א ב"חומת אנך"החיד"א ב"חומת אנך"החיד"א ב"חומת אנך"החיד"א ב"חומת אנך"מקשה רבינו 

"? ומתרץ שהחידוש כאן הוא שרבקה הרתה ללא שיצטרכו לשנות את שמה, שלא כמו אצל שרה שהיה אשתו לנכח"
, אך "וקראת שמו יצחק"ה׳ אמר לשנות את שמה משרי לשרה, כי מה שלא השתנה שמו של יצחק זה ברור שהרי ש

 "ותהר רבקה"תפלתו,  תקבלההשתנה שמה זהו החידוש שלמרות שלא הו שמה.את לשנות יצחק  לעקה היה רבאצל 
   .שינויהמקורי ללא שום בשמה 

  

  (בראשית כה' כט) "יעקב נזיד ויזד"
היות שלפי המדרש הנזיד היה משום אבלו שהתאבל על , נזיד" ויזד יצחק"מר לכתוב לוהיה ראוי  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 

יכין את התבשיל יעקב ן היה צריך שאכל משלו לכיהאבל בסעודת ההבראה אסור ששא שהדין הוא , אלאביואברהם 
והטעם הוא משום בבית האבל, תבשיל זה  לומנהג לאכמשום השל עדשים היה תבשיל ה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר הזה, ו

שחוזר בעולם, ומה עדשה זו אין לה פה כך האבל אסור  הואגלגל לנו שגלגל לומר מו עדשה סגורה ועגולה כשה
מת חמש שנים לפני זמנו אברהם ש, ואבינואותו היום נפטר אברהם באת המדרש שאומר ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימביא לדבר, ו

חמש שבאותו היום עבר עשו ז"ל חיוצא לתרבות רעה, וכן דרשו נכדו יראה את עשו הקצוב וזאת בכדי שלא 
  בנערה מאורסה בווכת "ויבא עשו מן השדהולמדו זאת ממה שנאמר כאן: " על נערה מאורסהבא : א. הוא עבירות

" כי עיפה נפשי להורגים: "בווכת "והוא עיףכאן "ב וכתלמדו ממה ש את הנפש הרג. ב. )'(דברים כב" כי בשדה מצאה"
אצל איוב:  בוכתכמו שו למות" הנה אנכי הולך" ולמדו זאת ממה שנאמר כאן: כפר בתחיית המתים. ג. )'(ירמיה ד

(שמות  "זה אלי ואנוהו" :בווכת "למה זה לי" ולמדו זאת ממה שנאמר כאן: קריכפר בע. ד. (איוב ז)" כלה ענן וילך"

   ". ויבז עשו את הבכורה" :שנאמר את הבכורה םשט. ה. )'טו
  

  כט) 'כובראשית (" אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך"
כל את מהפך כי הקב"ה לטובה, ך זאת הפ קב"השה לא רצה לעשות רעה ליצחק, אאכן אבימלך  "בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםלפי "

אם תעשה עמנו אומר ליצחק "שאבימלך  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"מבאר  זהלפי הרעות לטובה. 
שחשבנו להרע לך כמו , "כאשר לא נגענוך"יתהפך לטובה, וראיה קח בחשבון שהדבר אם תרצה להרע לנו גם , "רעה

אם אתה תרצה ך שלהטיב, כשל הקב"ה היא עשינו עמך רק טוב, כיון שמידתו יצא שלטובה וך הכל הפאך הקב"ה 
  טובה. ליהיה הכל עשה עמנו טובה, כיון שסוף סוף מראש כדאי שתלהרע לנו, יתהפך גם כן לטובה, לכן 

  

  (בראשית כז' לט)" משמני הארץ יהיה מושבך הנה"
... משמני הארץ"אוכל לתת לך  "הנהש"מר ולשכוונת יצחק  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןבדבריו? מבאר "הנה" הוסיף יצחק טעם מה 

טל השמים, אבל גם מהארץ ו משמנילשניהם גם שיהיה לשניהם ספיק דברים אלו יכולים לה, כי "ומטל השמים
רב דגן את ברכת "גם נתן לעשו  אשיצחק ל הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמוסיף . לו תעבדעשו ישו יעקב שלהיא תישאר ין הממשלה יבענ

ליעקב: יצחק . ואחרי כן אמר ןראשוה המבורךשמור את היתרון ליעקב שהיה , כי רצה לפי שנתן ליעקבכ "ותירוש
שיגיע ליעקב יהיה והתירוש  הדגןרב כלומר ש, ד) 'כח בראשית( "לך את ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך ויתן"

  . בארץ אחרתיהיו לעשו שיגיעו הטל ומשמני הארץ ואילו אברהם, ה' לנת שהיא מתבארץ כנען 
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