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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

 

 
 

 ( כ 'הכבראשית ) "ות לבן הארמיחא"

ה הז חוסייהתוצאה מהומה , לבת בתואל הייחס אותכבר אחרי ש, אל לבןהכתוב את רבקה מייחס דוע ר מרולא ב
מחלת אחות "שזו לא הפעם הראשונה שבה מייחס הכתוב אשה אל אחיה שמענו על  "תוספת ברכה"מבאר ה, ללבן
לכך הוא וטעם . דועו (כ 'טושמות ) "רןהמרים אחות א"או , (כג' ושמות ) "אלישבע אחות נחשון"או , (ט 'כחבראשית ) "נביות

היא אם ה, אחיהלבדוק מהי דרכו של , כלומר (.ב קי"ב) "לבדוק באחיה ךצרי ההנושא אש"ל ש"על פי מה שאמרו חז
. החיים מאחיהן ךהאחיות את דר התלמדנ, כשאחים ואחיות בבית, הרובפי מפני שעל  הוז, ישרה או נשחתהדרך 

את תלמד היא דרכה מאחיה ואותה את תלמד , אםה, יאהיען כי , אםה לאחי םנים דומיבכי רוב , ומטעם זה אמרו
וא הוזה מפני ש, "ברמאות יאחיו אנ"כאומר , לאביה לבןשהוא אחי ונת יעקב שאמר לרחל וככנראה זו היתה ו. בניה

 . כי לבן נודע ברמאותו" אחיו אני ברמאות"ועל כן , אםהלאחי  םים דומיורוב בנ, אחות לבן הבן רבק היה
 

 (כח' בראשית כה) "את עשו כי ציד בפיו יצחק ויאהב"

 איך"ושואל אותו היה צד אביו בדברים היא שעשו , לפי המדרש, הקדוש שכוונת הכתוב" אור החיים"מבאר ה
שעשו היה צד בדברים את יצחק אביו בלבד " אור החיים"מדגיש ה? "איך מעשרים את התבן"? "את המלח םמעשרי

ולא עשה זאת גם לרבקה והטעם הוא לא משום שעשו דאג כיצד לקיים את המצוות באמת אלא הוא חשש מקללתו 
שאמר הראיה היא ממה ו, הוא לא חשש מקללותיה רבקהאבל מאמו , וה לזכות בברכת יצחקוים קשל יצחק וג

 ".אמיו יקרבו ימי אבל אבי"לא אמר ו (מא 'כז שיתברא) "יקרבו ימי אבל אבי"
 

 (ה' בראשית כו) "אשר שמע אברהם בקולי עקב"
על וכן אמרו , אפילו ערובי תבשילין וערובי תחומיןקיים את כל התורה ואברהם אבינו על הפסוק של "זאמרו ח

כלומר יעקב בפרשת עגלה ערופה יעקב בעת שלמדו מ פירשיוסף ש, ('בראשית מה) "ויתן להם יוסף עגלות: "פסוקה
לעם לא נתנה יין עדכשהיא   כל התורה כולהאת האבות קיימו אם , רבינו בחייתמה , אך לפי דעה זו, עסק בתורה

כיצד ו, את דודתושא ועמרם נכיצד  ?מצבההקים כיצד ו, ?חייהןעודן בנשא יעקב שתי אחיות באז כיצד , ישראל
, הוא בארץקר עשיית המצות יעשב שכת ן"הרמבמביא את תירוצו של ו ?מצבותשתים עשרה קים ממשה רבינו 
לא קיימו  בחוצה לארץבהיותם בארץ אבל בהיותם  ,שלא נתנה התורה ייןעדכש, המצוות את םמקיימיוהאבות היו 

משפט הם כי המצות , לארץ ץחוב דודתואת וכן עמרם נשא , בחוץ לארץ יעקב נשא שתי אחיות, את מצוות התורה
היה למרות ש במצריםומה שיוסף שמר שבת , מאוחר יותרתחדשה המצוה שהוא מצבה איסור בנית ו, י הארץקל-א
 . שהשבת שקולה ככל המצות והיא מעידה על חידוש העולםהוא משום לארץ ץ חומ

 

 (יד' בראשית כו)" לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויהי"
מדגיש ו. אתונות וגמלים וחמורים ועבדים ושפחותשכוונת הכתוב היא לומר שליצחק היו הרבה  ן"הרמבמבאר 

 בכסף במקנה מאד כבד ואברם: "אברהםאצל נאמר פי שככסף וזהב גם זכיר הכתוב במיוחד פרטים אלו ולא מ
היה  פלשתיםהו ב וקנאוכל מה ש, בארץ פלשתיםשל יצחק גדולתו כי באלו הפרטים היתה , (ב 'יג בראשית) "ובזהב

שאני , אפילו אני: יצחקלאבימלך אמר בעצם  (טז' בראשית כו)" עצמת ממנו מאד כי"ובמשפט . הזהן יעניגלל הב
 . גדול מבית המלךיהיה ביתך ש לנוחרפה זו ו, יש ךשל כמורבה  עבודהבביתי מקנה ולי אין  ,המלך
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 (כא' בראשית כה) "אשתו לנוכח' יצחק לה ויעתר" 
 כמו. שמה את לשנות צריךיהיה  אוליש חשבוון שיצחק כישל רבקה  שמה הוזכר לאשבפסוק  "יפות פנים"מבאר ה

  . של רבקה שמהבפסוק  נכתב לא ולכן, בטרם ילדה שרה אצל שונה שמה
 

 (לא' בראשית כה)" כיום מכרה"
ל כ שאתה באופן מלאכתךרק על  אהי פניך מגמת כל היוםש היותשכוונת יעקב היא לומר לעשו ש "ספורנו"מבאר ה

את  לשרת הבכורה ינייבענ להתעסק תוכל שלא ספק אין, אם כך, "האדום האדום", הנזידאת  מכיר שאינך יףיע ךכ
 . לבכור יםהראויכל הדברים  אתת ולעשו ל-אה

 

 (בל 'כהבראשית ) "כרהבלי  זה המויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ול"

חמש עשרה שנה בלבד באותה  בן שו היה כי ע "הנה אנכי הולך למות: "על עשו שאמרפלא קדוש מתה האלשיך
כי "כמאמר הכתוב  ומות לא הולךהאדם הוא ולד שנמיום ומתרץ על פי הידוע ש? הולך למות ואהחשב שואיך העת 

קיבל את עשו  ,עולמותביניהם את הלקו ייעקב ועשו חשז״ל מח עועוד יד, ('יב קהלת)" הולך האדם אל בית עולמו
הוא מת  העולם הזהן בצאתו משצא יו, בעולם הבא חלקכלומר לעשו אין , העולם הבאקיבל את ויעקב  העולם הזה

איני אני : "על כך אומר עשו ליעקב .הבא ימיו הוא הולך כדי למות בעולםכל ובמשך , באמת כי לא היה לו שם חלק
ואם , שםאני הולך למות , שהוא ההולך אבל אני בעולם הזה, לחיות בעצם בעולם הבא שאתה הולך בחייך כדי, כמוך

 . לעולם הבאשמור ה של אושרשכרה והזה לי בכורה ש למה ,ךכ
 

 (כח-כו' בראשית כו)" ראה ראינו ויאמר... ואבימלך הלך אליו מגרר"

ומיישב על פי . מיותרת" ראה ראינו"ות הלשון ליוגם כפ, מיותרת "מגרר"ה תיבהש "דפני דו"א ב"רבינו החידאומר 
. פירות תלעשוהפסיקו והאילנות  הבורותבן עוזיאל שלאחר שיצא יצחק מגרר התייבשו בה יונתן  תרגוםהמבואר ב

בעבורם ויצחק נהנה יורד  השפעכל שהפלשתים תחילה סברו כך שב. העיר עלבאו שלסטים  ז״לחאמרו עוד ו
 הבינו שהשפע באהם ועתה . בא לנושפירושו מהשפע ש, לך מעמנו כי עצמת ״ממנו״: לו אמרוכן ול, םשלה שפעהמ

: י כוונת הכתובהווז ."יבשה הארץ"הראיה היא שכאשר יצחק יצא מהעיר ו ,בזכותונהנים ההם דווקא יצחק ועבור 
ועל , לקתה העיר בחוסר כלאחרי ש ,אל גרר באשיגון הרעה והעוצר הכלומר מ, "גרר" מסיבת "ואבימלך הלך אליו"

הרעה הבאה את ראינו , היו כאן שתי ראיות ,"ראינו ראה"ויאמר  .מגרר מחמת גרר שנהפכה לרעה כן הלך אליו
והשפע היה  ה׳ עמךשוכל זה מורה , טובהאת מאתנו חסרנו  עת שיצאתהומ, טובה ממךהלא פסקה שוראינו  ,אלינו

 ...."תהי נא אלה" לומרולכן עתה באנו , בשבילך
 

   (כט' בראשית כו)" 'אתה עתה ברוך ה... אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך"
הוא יצחק יעשה עמו טובות כאשר ש התאבימלך הישדרישת  ,"קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר , נראה

ה "קבכיון שה, מלו אותו טובהוטובה על גולכאורה אין יצחק מחויב לגמול לו . גמל אתו טובות ולא נגע בו לרעה
כמו שמצינו באבות שכל מי שנגע בהם , שלא יהא גומל לנפשו רעה, היה עם יצחק היה אבימלך ירא ליגע בו לרעה

שאם היה , אך אף על פי כן נמשך מהטובות שגמלו אבימלך נחת רוח ליצחק. היתה בם להומם ולאבדם' לרעה יד ה
וכל מי , כי יש בהם מדעת קונם, והצדיקים אינם חפצים בהשחתת שום דבר, השחיתםנוגע בו לרעה היה ההכרח ל

  .ובזה דעת צדיקים נוחה שיבואו ברכות על ידיהם לעולם, שגומל לצדיקים טובות גורמים שיבא עליהם גם כן טובות
פירוש גם אתה , "'הברוך  אתה עתה... כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב... אם תעשה"וזה שאמר אבימלך 

ראים שלא לכוות יהיינו מתימשום ש, שלא תאמר כי אנחנו היו מוכרחים לעשות עמך טוב. גומל אותנו טוב ולא רע
', שאתה נקרא ברוך ה, פירוש אף על פי כן יש לך נחת רוח מהטוב שגמלנו לך ולא רעה', מר ברוך האלזה , בגחלתך

כי כן דרכיהם , מקבל שום רעה מלמעלה להעניש שום אדם בסיבתו ואינו, שמקבל רק ברכות מהשם יתברך לעולם
 . ומחמת זה גופא מהראוי להטיב עמנו, של צדיקים

 

  (יב' כזבראשית )" אולי ימשני אבי והבאתי עלי קללה ולא ברכה ותאמר לו רבקה אמו עלי קללתך בני"
מילא אם יתגלה התרגיל שעה אזי הוא לא יקבל את ברכת יצחק אבל ? לא ברור מדוע חשש יעקב מקללתו של יצחק

לא בודאי לא ירצה לברכו אבל  םאשגם הלא רחמנות האב על הבן ובפרט יצחק אבינו ? מדוע שיצחק יקלל את יעקב
" ארור משגה עור: "פירוש הפסוקקים בולחיעקב ורבקה היו ש "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ  ?יקלל אותו

לכן אמר  "ברוך"במקום " ארור"גזרת הכתוב קוים בו ת ,כפשוטו ואם כןהוא פירוש הפסוק שבר יעקב ס (יח 'כז דברים)
לו עצה רעה  סומא בדבר ומשיאהוא ל "ארור משגה עור"הפירוש שסוברת אבל רבקה . והבאתי עלי קללה ולא ברכה

לא ש "עלי קללתך"אמרה  ןהברכות לכאת א יעקב ויטול וכדי שיבעצה טובה כאן היתה והנה . י שם"כמו שפירש רש
 . רכהבלתת לו את ה, לעצה טובהאת העיור  משיאשיעקב קללה אלא ברכה כיון תהיה 
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