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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - ת'ה תולד  ל'וא

 רגע של עברית

התפילות  -מבין שלל הנושאים המופיעים בפתיחת הפרשה 

של יצחק ורבקה לפרי בטן, ההיריון עם התאומים, 

ההתרוצצות, הדרישה את ה', הלידה, גדילת הנערים, מכירת 

אנו נפתח את  -הבכורה, ואפילו הרעב וירידת יצחק לגרר 

באותיות  -לימודנו בשמה של הפרשה, 'תולדות', וביתר דיוק 

 -ות את המילה הזו, אך לפני כן נקדים, איך אומרים? המרכיב

 'רגע של עברית'; 

מי שכותב ספרים נקרא בעברית 'סופר'. המילה 'סופר' באה 

למנות, ולפיכך מי שאמור להיקרא 'סופר'  -מהפועל 'לספור' 

הוא לכאורה פקיד הבנק שסופר את השטרות בסניף ולא מי 

שמחבר ספרים. אז למה באמת אותו אחד שכותב ומחבר 

התשובה היא פשוטה  -ספרים וסיפורים נקרא סופר'? 

. הסופרים הראשונים היו סופרי הסת"ם, אלו שכתבו ומעניינת

את התורה על גבי קלף, וכדי לדעת שכתיבתם היתה נכונה 

ומדויקת והספר כשר, הם היו צריכים לספור את האותיות 

)בעידן שלפני המחשבים למיניהם(. אם היו אותיות מיותרות 

 הרי שהספר נפסל. -או חסרות 

. לספור אותיות הכוונה 1יר''ספ -בעומק, 'לספור' בא מהמילה 

היא גם לתת לכל אות את הספירה שלה, את הליטוש שלה, 

 כמו יהלום.

 איך מאייתים 'תולדות'?

נחזור למילה 'תולדות'. המילה הזו מופיעה בתחילת פרשתנו 

  -בצורה הבאה 

ן ק ב ֶּ ָ֖ ת ִיְצח  ֹוְלֹדֹ֥ ה ת ּֽ ֶּ ל  ֵ֛ ָ֑ם ְוא  ה    2...ַאְבר 

                                                           
 י' אייר.-היום יום', לספר ' 1
 בראשית כ"ה, י"ט. 2
 שם, ה', א'. 3
 שם, ו', ט'. 4
 שם י"א, י'. 5

 ד'.-את האות ו' אחרי הכלומר, היא מופיעה כשהיא חסרה 

בכתיב מלא  -בעצם יש ארבע אפשרויות לכתוב את המילה הזו 

'תולדות', עם ו' אחת כמו בתחילת הפרשה כנ"ל, עם ו' אחת 

 'תלדת'.  -'תלדות', ובכתיב חסר לגמרי  -בסוף 

הופיע המילה בצורה  ,עד עכשיו, מתחילתו וכמעט בכל הספר

  -'תולדת'  -

ֹוְלֹדָ֖  ר ת  פֶּ ה ס ֵ֔ ֶ֣ םזֶּ ָ֑ ד   3...ת א 

חַ  ת ֹנֵ֔ ֹוְלֹדֶ֣ ה ת ּֽ ֶּ ל   4..א ֵ֚

ם ת ש  ֵ֔ ֹוְלֹדֶ֣ ה ת ּֽ ֶּ ל   5א ֵ֚

ַרח ֵֶּ֔ ת ת  ֹוְלֹדֶ֣ ֙ה ת ּֽ ֶּ ל   6...ְוא ֵ֨

רק פעם אחת, בתחילת הפרק הנוכחי מופיעה המילה הזו 

  -בכתיב חסר לגמרי, בלי שום ו' 

ן אל ב ֶּ ָ֖ ע  מ  ת ִיש ְ ְֹלֹדֹ֥ ה ת  ֶּ ל  ֵ֛ ָ֑ם ְוא  ה   7...ַאְבר 

עם ו'  -הצורה השלישית  תופיעבהמשך הספר, לאחר מכן, 

  -ת' -ד' ל-אחת בין ה

ֹום ו א ֱאדּֽ ָ֖ו הֹ֥ ש   ֹות ע  ְלדֹ֥ ֹּֽ ה ת  ֶּ ל  ֵ֛  8.ְוא 

ן ף ב ֶּ ב יֹוס ֵ֞ ֲעֹקֹ֗ ּֽ ֹות יַ ְלדֶ֣ ֹּֽ ה ת  ֶּ ל  ֶ֣ ע א  ַבּֽ ה֙  ש ְ נ  ה ש   ר ֵ֤ ש ְ  9... עֶּ

 פעמיים בכל התנ"ך

 ?בין צורות הכתיב השונות מה ההבדל

רק פעמיים בכל המקרא  -אחד  ולפני שנסביר, רק עוד דיוק

פעם 'תולדות'. ה -כולו מופיעה המילה בכתיב המלא שלה 

 -מופיעה האחת היא הפעם הראשונה המילה 

ָ֑ם ְרא  ּֽ ִהב   ץ ב ְ ָ֖רֶּ א  ִים ְוה  ַמֵ֛ ֹוְל֧דֹות ַהש    ה תּֽ ֶּ ל  ֶ֣  10...א 

  -והפעם השניה היא הפעם האחרונה, בסוף מגילת רות 

 שם, כ"ז. 6
 שם, כ"ה, י"ב. 7
 שם, ל"ו, א'. 8
 שם, ל"ז, ב'. 9

 בראשית ב', ד'. 10

 חתשע" תולדותת פרש 
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ץ רֶּ ֹות פ  ֵ֔ ֹוְלדֶ֣ ֙ה ת  ֶּ ל  ֙ ת ְוא  יד אֶּ ץ הֹוִלֹ֥ רֶּ ָ֖ ֹון פ ֶּ ְצרּֽ ת ....חֶּ יד אֶּ ֙ד הֹוִלֶ֣  ְוֹעב 

ת יד אֶּ ָ֖י הֹוִלֹ֥ י ְוִיש ַ ד ִיש  ֵ֔ ִוּֽ  11.ד  
ודוד הוליד את משיח צדקנו. זה געוואלד, געוולאד עם שני 

 ו"וים...!

 מי הוא עיקר תולדותיו של יצחק?

, של 'תולדות WAZE-יש 'תולדות' מלא והוא קריאת הכיוון, ה

והם יגיעו  -בה' בראם, באברהם  -השמים הארץ בהבראם' 

לידי מימוש דרך תולדות פרץ וכו', כשבאמצע זה לפעמים חסר 

ו' אחת, לפעמים חסר ו' אחרת ופעם אחת חסר את שתי 

בתלדת ישמעאל. מיד אחרי 'תלדת ישמעאל' מופיע  -הו'"וים 

 'תולדת יצחק', התולדות שלנו.

ו' הראשונה בלבד פירוש המילה -מופיעה עם הכאשר המילה 

כאילו כתוב רק אחד פה, תולדה אחת. אמנם  -היא 'תולדת' 

ובו  -יעקב ועשו, אבל רק אחד הוא מרכזי  -יש כאן שניים 

 נעסוק בהרחבה. תולדה אחת למרות שנולדו שניים.

'מה אכפת  -אולי יש מי שירצה לומר שיעקב הוא העיקר ועשו 

? הוא לא חשוב. התולדות של יצחק הוא רק לנו ממנו בכלל

  -יעקב', אבל בואו נשמע את המדרש 

מוסיף על הראשונים על , ואלה תולדות יצחק בן אברהם

עשו  ?ומי היה זה. בני ישמעאל, מה שכתוב למעלה הימנו

 12.ובניו שהיה בנו של יצחק

 לגלות את הפנימיות של עשו

של יצחק הוא עשו דווקא. ואין  לפי המדרש, עיקר תולדתיו

כוונת המדרש שביעקב לא עוסקים, אלא ללמד אותנו 

שתולדות איננה רק מה נולד אלא מהי העבודה, כמו שמביא 

  -רש"י על נוח 

 13.של צדיקים מעשים טובים ללמדך שעיקר תולדותיהם

המעשים שהם מולידים בעולם לצד הילדים שנולדים. יצחק 

דרך עשו. יצחק בכוחו המופלא מנסה להעביר את כוחו 

                                                           
 רות, ד', י"ח. 11
 שמות רבה, ל', ב'. 12
 רש"י, בראשית ו', ט'. 13
 שם, כ"ד, ס"ג. 14

ק ' -'יצחקיות' שלו -והקדוש שלו מנסה להעביר את ה ָ֛ א ִיְצח  ֵ֥ צֵּ ַויֵּ

ה ֶ֖ ד  ּוַח ַבש  שֵ֥   -, דרך עשו 14...'ל 

ה... ָ֑ דֶּ יש  ש   ִיד ִאֶ֣ ַע ַצָ֖ ֹ֥ יש  ֹיד   15...ִאֵ֛

לכן ינסה יצחק לתת את כל הכוחות והברכות גם ובעיקר דרך 

'ואלה תולדת  -המיוחדת  עשו כדי לגלות בתוכו את הנקודה

 יצחק'.

לגבי יעקב, איך אומרים הילדים? 'זו לא חכמה'. יעקב עתיד 

לקבל את ברכת אברהם, הוא יהיה היורש, זה ברור לגמרי, אבל 

את עשו יצחק צריך לטפח. יצחק שיחפור בהמשך  -עשו 

הפרשה בארות, ימצא מים חיים במעבה האדמה וימשיך 

יחפור עד שימצא  -ממקום למקום  לחפור גם כאשר יגרשו אותו

 מים חיים גם בעשו.

 למצוא מים חיים בכל מקום

איך יצחק מצליח לגלות גם במה  -זה הסיפור של הפרשה 

 גם שם באר מים חיים. -שנראה הכי נמוך, הכי גס והכי מעובה 

עשו הוא לא ישמעאל. למרות שישמעאל עשה  -חשוב לזכור 

 -בים בכתיב חסר כפול תשובה בסוף ימיו, תולדותיו כתו

 -'תלדת'. את עשו לעומתו מגדירים חז"ל כ 

 16ישראל מומר.

מונח בחיקו של  ,17וראשו של עשו, כמו אותו מדרש מפורסם

 אלא רק ראשו, שרשו.  -יצחק במערת המכפלה. לא כל גופו 

את כל הפרשה שלנו נלמד ונראה כיצד יצחק מגלה את החיות, 

אה הכי נמוך, דרך השורש את האלוקות דווקא דרך מה שנר

 הכי ראשוני.

כי הם ידעו לספור  -זו הסיבה שהסופרים נקראים 'סופרים' 

'תולדות פרץ... וישי -ולכתוב 'תלדת' אצל ישמעאל בדרך ל

 הוליד את דוד' ודוד הוליד את המשיח שיגלה במהרה בימינו.

 

  

 שם כ"ה, כ"ז. 15
 עי' קידושין י"ח. 16
 ונתן בראשית נ', י"ג, ועי' פרד"א ל"ח וסוטה י"ג.תרגום י 17
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לסעודה שניה - בזכות האב

 ברכה ללא פרופורציה והיגיון

אל עולמו  ונכנסיםבקריאת 'שני' של הפרשה אנו מתחילים 

המופלא של יצחק אבינו, העולה התמימה, קודש הקודשים, 

 ואל הייחודיות שלו בין שלשת האבות.

יצחק עומד לרדת למצרים ממש כמו אביו אברהם, בעקבות 

הרעב הגדול שהיה בארץ כנען, אך הקב"ה מונע אותו מכך 

  -ואומר לו 

ָ֖ר  ַאל ץ ֲאש ֶּ רֶּ א ֵ֔ ן ב   ֹכֶ֣ ה ש ְ ְימ  ָ֑ ד ִמְצר  ֶ֣ ר  יך  ת   ּֽ לֶּ  18.ֹאַמֹ֥ר א 
  -וכפי שמפרש במקום רש"י 

 .ואין חוצה לארץ כדאי לך שאתה עולה תמימה

וכך נשאר יצחק בארץ ויושב בגרר, והפסוקים מתארים כיצד 

  -ברכת ה' חלה עליו ללא שום סדר, הגיון או פרופורציה 

י ּֽ ד כ ִ ל ַעֹ֥ ֵ֔ ד  לֹוְך֙ ְוג  ְך ה  לֶּ ֵ֤ ִאָ֑יש  ַוי   ל ה  ָ֖ ְגד ַ ל  ַוי ִ ַדָ֖ דג   19.ְמֹאּֽ

ברכת ה' חלה כמובן על כל האבות, אבל שם היה לכאורה מן 

היה רעב בארץ, ואברהם שלא היתה לו  -היגיון, סדר טבעי 

ברירה ירד למצרים וחזר עם רכוש גדול. יש פה לכאורה כלים 

'טבעיים' לתאר את התעצמותו של אברהם, את הברכה 

מעשו  הוא בורח -שהקב"ה מעביר דרכו. כך גם אצל יעקב 

ואז מופיעה הברכה באופן לכאורה  -ועובר את הירדן במקלו 

 טבעי.

הוא יושב בגרר ולא הקב"ה אומר לו  -אצל יצחק זה אחרת 

הארץ קשה,  -לזרוע שם את האדמה. זה גם מנוגד לכל היגיון 

הקב"ה אמר לו 'שכון בארץ', והוא במקום  20השנה קשה.

, 'אפ טכנולוגי-ארטסט'להקים איזה 'כולל' או לחילופין איזה 

  -הולך לזרוע 

ים  ִרָ֑ ע  ה ש ְ ֶ֣ א  ה ַהִהָ֖וא מ  ֹ֥ נ  ש    א ב ַ ְמצ ֵ֛ וא ַוי ִ ץ ַהִהֵ֔ רֶּ ֶ֣ א  ֙ק ב   ע ִיְצח  ְזַרֵ֤ ַוי ִ

ָ֖הו  ה ְרכ  ּֽ ְיב   21'.ַוּֽ

עד כדי כך  - כל כך גדולהופך הוא הצלחתו כל כך  עצומה, 

  -שהדיבור שם 'אצל החבר'ה' היה 

 22.כספו וזהבו של אבימלךפרדותיו של יצחק, ולא בל ז...

 כן. זוהי כוחה של ברכת ה'.  -נו, באמת? עד כדי כך? 

 זכות אבות

מדוע כאשר  -אך אם אכן כך, עולה כאן שאלה מעניינת 

הקב"ה נגלה אליו הוא תולה את ברכתו לא ביצחק אלא דווקא 

  -באברהם? 

                                                           
 בראשית כ"ו, ב'. 18
 שם, י"ג. 19
 '.בארץ ההיא בשנה ההיאעי' רש"י שם, י"ב, ד"ה ' 20
 שם, י"ב. 21

 ָ֖ ך  ְ ה ִעמ  ֹ֥ ְהיֶּ ּֽ את ְואֶּ ץ ַהז ֵֹ֔ רֶּ ֶ֣ א  ו ר ב   יג ֵ֚ ּֽ ָ֑ך   כ ִ ֲרכֶּ ּֽ ֲאב  ֙ן  ַוּֽ ת   ְלַזְרֲעך ֹ֗ אֶּ ֶ֣ ו ּֽ ְלך 

ת ל אֶּ ת כ   ֹמִת֙י אֶּ ֲהִקּֽ ל ַוּֽ א ֵ֔ ת ה  ֹצֶ֣ ֲאר  ּֽ י  ה  ְָ֖עת ִ ב ַ ֹ֥ר ִנש ְ ה ֲאש ֶּ ֻבע ֵ֔ ְ ַהש  

יך   ִבּֽ ֹ֥ם א  ה  ת. ְלַאְבר  יתִֵ֤י אֶּ ִֶ֣י  ְוִהְרב   ַתת  ּֽ ִים ְונ  ַמֵ֔ י ַהש    ֶ֣ ֹוְכב  כּֽ ֙ כ ְ ַזְרֲעך 

ל ֹ֥ת כ   ֲאר   ְלַזְרֲעך ֵ֔ א  ּֽ ץה  רֶּ ּֽ א  י ה  ֹ֥ ֹוי  ל ג  ָֹ֖ ו  ְבַזְרֲעך ֵ֔ כ  ֲרכֶ֣ ּֽ ָ֑ל ְוִהְתב   א  ת ה  . ֹצָ֖

ר ב ֲאש ֶּ קֶּ ֹ֥י  ע ֵ֕ ֹותַ ָ֖י ֻחק  י ִמְצֹותַ ַמְרת ִֵ֔ ֹמר֙ ִמש ְ ש ְ י ַוי ִ ֹקִלָ֑ ָ֖ם ב ְ ה  ַמֹ֥ע ַאְבר  ש  

ֹוֹרת ּֽי  23.ְותּֽ

הכל זה בזכות זה שאברהם שמר את 'מצוותי, חוקותי ותורותי'. 

הברכה היא  -את אברהם  ? הרי כאשר הקב"ה מברךמדוע

הברכה  -בזכות אברהם עצמו, גם כאשר הוא נפגש עם יעקב 

הברכה  -היא בזכות יעקב, אבל כאשר הוא נפגש עם יצחק 

היא לא בזכותו אלא בזכות אברהם אביו. למה? הרי הרגע ראינו 

 איזו עוצמה יש ליצחק, איזו גדלות!

 הצלתו של יצחק

ם נראה את דבריו יש הרבה תשובות לשאלה הזו, והפע

המופלאים של רבנו עובדיה ספורנו. יצחק הוא עולה תמימה, 

כולנו יודעים את מעלתו. יצחק הוא היחיד שיצליח להילחם על 

  - , כמו שמתארים חז"לחפותם של ישראל

כי אתה ' אי דכתיבא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מ

בינו אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' א

לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם  '?גואלנו מעולם שמך

רבש"ע ימחו על קדושת  -אמר לפניו  .בניך חטאו לי -

אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים  .שמך

אמר  .בניך חטאו -אמר ליה  .אפשר דבעי רחמי עלייהו

אמר לא בסבי טעמא  .רבש"ע ימחו על קדושת שמך -לפניו 

אמר  .בניך חטאו לי -אמר לו ליצחק  .ולא בדרדקי עצה

בשעה שהקדימו לפניך  ?רבש"ע בני ולא בניך -לפניו 

 ?עכשיו בני ולא בניך ',בני בכורי' נעשה לנשמע קראת להם

דל  ?כמה שנותיו של אדם שבעים שנה ?כמה חטאו - ועוד

ל כ"ה ד ,פשו להו חמשין - עשרין דלא ענשת עלייהו

דל תרתי סרי ופלגא דצלויי  ,פשו להו כ"ה -דלילותא 

אם אתה  ,פשו להו תרתי סרי ופלגא -ומיכל ודבית הכסא 

ם סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך וא

פתחו ואמרו  .כולם עלי הא קריבית נפשי קמך תמצי לומר

עד שאתם מקלסין לי  -אמר להם יצחק  ')כי( אתה אבינו'

מיד נשאו  ,סו להקב"ה ומחוי להו יצחק הקב"ה בעינייהוקל

אתה ה' אבינו גואלנו מעולם ' עיניהם למרום ואומרים

 24'.שמך

 רש"י, שם, י"ג. 22
 ה'.-שם, ג' 23
 שבת פ"ט: 24
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כאשר יבואו הבנים ויתחננו לאבות שיצילו אותם לא אברהם 

אלא רק יצחק הוא זה שמציל ויציל  -ולא יעקב יצליחו להושיע 

 תמיד, בזכות העקדה. איזו מדרגה מופלאה!

 להתעורר לקרוא בשם ה'

אבל יש דבר אחד, אומר הספורנו, שהיה לאברהם וליעקב אך 

ולכן תלה הקב"ה את ברכתו ליצחק באברהם. וכך  -לא ליצחק 

  -הם דברי הספורנו 

הנה ליצחק תלה בזכות אחרים עתה וכן למטה באמרו ...

ולא כן אמר  ',והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי'

וזה היה קודם שהתעורר יצחק  - רהםליעקב כל שכן לאב

ואבימלך 'אבל אחר שקרא בשם ה' נאמר  ,לקרא בשם ה'

הלך אליו מגרר ואמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך אתה 

. ולא מצאוהו עוד תלאות מקנאים ודברי ' עתה ברוך ה'

 25ה.ריבות כאשר בראשונ

                                                           
 פירוש הספורנו בראשית, שם, ה'. 25

 לזכות את הרבים

הרבים,  אברהם עסק בלקרוא בשם ה' ולזכות את -זה מדהים 

 -יעקב עסק מתחילתו בלימוד תורה ובישיבת אהלי שם ועבר 

כל זמן שלא קרא עדיין  -, ואילו יצחק 26'ללמד דעת את העם'

הוא היה זקוק להיתלות  -העצומה בשם ה', על אף מדרגתו 

 באחרים.

יכולים להיות בך כל  -דבר לא ייאמן מלמד אותנו פה הספורנו 

כפי שהיו ביצחק, אבל כדי  הדברים הקדושים והגדולים ממש

שלא תצטרך להיות בזכות אחרים אתה צריך לאהב את ה', 

 לזכות את הרבים ולקרוא בשם ה'. ללמד דעת את ה'.

 

  

 ספורנו שם. 26
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לסעודה שלישית – יצחק... ושלנושלבי הגדילה של 

 טענות אנטישמיות

קריאת 'שלישי' של הפרשה עוסקת בגדילתו של יצחק בגרר. 

הוא גדל שם כל כך עד שאנשי המקום רואים בו מטרד 

   -ומגרשים אותו. וכך בא אליו המלך ואומר לו 

ל ְך אֶּ ָ֖לֶּ ר ֲאִבימֶּ אמֶּ ֹֹ֥ י ַוי  ּֽ נו  כ ִ ִעמ  ֵ֔ ּֽ ְך מ  ק ל ֵ֚ ָ֑ ְמת    ִיְצח  ַצֹ֥ ד ע  ו  ְמֹאּֽ נ  ָ֖  27.ִממ ֶּ
אנחנו לא מנסים לסנגר על הטענות האנטישמיות של 

מה זאת  -אבימלך, אבל קצת קשה להבין את ההיגיון שלו 

אומרת 'כי עצמת ממנו מאד'? מדוע הוא לא נימק את הגירוש 

הרי יש ברית 'כי אנחנו שונאים אותך'? מה הוא רוצה לומר? 

שנכרתה בין אברהם לבין אבימלך, כעת יש רעב בארץ ויצחק, 

במסגרת הברית, מגיע לשם. אתה רוצה, אבימלך, להפר את 

אין בעיה, אבל תגיד שאתה רוצה להפר את הברית.  -הברית? 

 למה הוא מנמק את זה בהתעצמותו של יצחק?

התשובה לשאלה נמצאת ברעיון מופלא שנמצא בפסוק 

 -של קריאת 'שלישי'   הראשון

י ּֽ ד כ ִ ל ַעֹ֥ ֵ֔ ד  לֹוְך֙ ְוג  ְך ה  לֶּ ֵ֤ ִאָ֑יש  ַוי   ל ה  ָ֖ ְגד ַ ד ַוי ִ ל ְמֹאּֽ ַדָ֖   28.ג 

אני לא מכיר עוד פסוק כזה שיש בו חזרה משולשת על אותו 

פועל! גם 'ויגדל', גם 'הלוך וגדל' וגם 'כי גדל מאד'. מדוע 

 החזרה הזו? למה לא לומר שהוא פשוט נהיה מיליונר? 

 שלשה שלבים

עומד כאן בניתוח  29הרבי מליובאוויטש זיע"א בשיחה נפלאה

מדהים על פשוטו של מקרא רואה בשלשת שלבי הגדילה הללו 

 -את ההסבר של הפסוק שקדם לו, שסיים את קריאת 'שני' 

ים  ִרָ֑ ע  ה ש ְ ֶ֣ א  ה ַהִהָ֖וא מ  ֹ֥ נ  ש    א ב ַ ְמצ ֵ֛ וא ַוי ִ ץ ַהִהֵ֔ רֶּ ֶ֣ א  ֙ק ב   ע ִיְצח  ְזַרֵ֤ ַוי ִ
ָ֖הו  הַוּֽ  ְרכ  ּֽ  30'.ְיב 

'ויברכהו', -'ויזרע', 'וימצא', ו -יש כאן בעצם שלשה שלבים 

  -'גדל מאד'. נבאר -'ויגדל', 'הלוך וגדל' ו -וכנגדם 

הזריעה. הזריעה, של כל חקלאי, מבטאת את  -שלב ראשון 

ההשתדלות הטבעית שלו, את האתערותא דלתתא. זו היגיעה 

הרי זו שנת רעב והארץ  -מכך שלו. אצל יצחק זה אפילו יותר 

קשה, ויצחק אפילו לא נצטווה לזרוע אלא רק לשכון שם. זו 

 השקעה מאומצת.

 -בשלב השני, היינו מצפים שיצחק יקצור, כי כאשר זורעים 

קוצרים, לא מוצאים. אבידה מוצאים, מוצאים חן בעיני מישהו. 

'מציאה' הוא דבר שלא השקעתי בו. כולנו מכירים את מאמר 

  -ז"ל ח

 31יגעתי ומצאתי תאמן.

קיבלתי את  -אין משמעות ביטוי זה לכך שבעקבות שיגעתי 

הדבר שיגעתי וטרחתי עבורו, אלא הכוונה היא שיגעתי 

                                                           
 בראשית כ"ו, ט"ז 27
 שם, י"ג. 28
 שיחה מ', תולדות, מברכין החודש, תשכ"ז. 29
 שם, י"ב. 30

וזכיתי לסייעתא  -וקיבלתי הרבה יותר מערך היגיעה. יגעתי 

דשמיא של מציאה. התחלתי ללמוד איזו סוגיה והרגשתי שאני 

אבל פתאום לא  -ני 'סתום לגמרי' לא מבין כלום, הרגשתי שא

רק שהבנתי את הנאמר אלא אף קיבלתי הארה גדולה כזו. 

 'מצאתי!'. 'אילו מציאות'...

יצחק זורע, פועל כאן את האתערותא דלתתא, אבל אז הוא 

 הרבה מעבר ליגיעתו. -מוצא באותה שנה 'מאה שערים' 

 'ויברכהו'. לכאורה הסדר בפסוק -ואז מגיע השלב השלישי 

'וימצא...  -קודם 'ויברכהו ה'' ואחר כך  -היה צריך להיות הפוך 

מאה שערים', אבל מה שקרה הוא שהוא שהקב"ה ברך אותו 

 מעל ומעבר למה שאפשר להסביר אפילו במציאה.

 'עצמת ממנו מאד' -'גדל מאד' 

כנגד  -'ויגדל האיש'  -ואז בא הפסוק הבא שמבאר את הדבר 

גיעתו, גרמה לו לגדול באופן טבעי, 'ויזרע יצחק', שעבודתו, י

זו מין הליכה שמעבר לשליטתו, כנגד 'וימצא'. זה  -'הלוך וגדל' 

שכולם הרגישו שה' איתו, ברכה מופלאה.  -סיעתא דשמיא 

 -ועדיין אפשר היה להסביר שההצלחה היא בגלל הפעולה 

'הוא גאון, הוא חכם ולכן הוא מצליח יותר מאחרים, כולם 

שלשה שערים והוא מוצא מאה, זה עדיין ניתן -מוצאים שניים

זה 'כי גדל מאוד',  -ויברכהו ה'  -למדידה', אבל בשלב השלישי 

 .'ךה' עמכי הי' -דך'. זה לא ניתן למדידה, זה בכל מאכמו '

מנו לך מע' -לפי הסבר זה נחזור לפסוק שפתחנו בו ונבין אותו 

גדל, 'כל עוד אתה  -' אומר אבימלך ליצחק מאדכי עצמת ממנו 

אנחנו יכולים לסבול את זה, אבל עכשיו,  -אפילו יותר מכולם 

אנחנו רואים שזה לא הגיוני הגדילה שלך,  -כשאתה גדל 'מאד' 

שזו אלוקות, שזה לא אתה. אנחנו כבר לא יכולים לראות את 

היהודים האלה שמביאים את ברכת ה' בכל מקום. זה לא לפי 

 'לך מעמנו'. סדר ולא לפי היגיון, זה 'מאד', ולכן

 ברכת ה' נטו

הרי זהו אותו אבימלך, שבפסוקים שלאחר מכן  -זה מדהים 

יגיע חזרה אל יצחק יחד עם פיכל שר צבאו, ויצחק יגיד להם 

 -דוגרי 

ם כֶּּֽ ִאת ְ ּֽ ִני מ  ו  חָ֖ ל ְ ש ַ ת ְ י ַוּֽ נ אתֶֶּ֣ם ֹאִתֵ֔ ֙ם ש ְ ֶּ י ְוַאת  ָ֑ ל  אתֶֶּ֣ם א  ו ַע ב    32.ַמד ָ֖
  -והם יענו ויאמרו לו 

ֹו  אֶ֣ יר  ּֽ ִ֘ כ ִ ינו  ִאִ֘ ה הֶ֣  ר  ֶ֣ י  ְך   'ה   33...ִעמ  

 -'ראה ראינו שזה לא היה רק 'ויזרע' ואף לא 'וימצא'  -כלומר 

 .אלא רק ברכת ה' נטו. אתה לא תפסת פה נפח בכלל'

...34ומתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו

 מגילה ו': 31
 .בראשית, שם, כ"ז 32
 שם, כ"ח. 33
 ע"פ תנא דבי אליהו, כ"ה. 34
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 מלכהמלווה לסעודת  - ?להתמודד עם הפלישתיםאיך 

למרות ששיאה של הפרשה הוא בסיפור הברכות של יצחק 

מקריאת 'ראשון' ועד  -ליעקב ולעשו, התורה מאריכה מאוד 

בסיפור חפירת הבארות בארץ  -לאמצע קריאת 'חמישי' 

בסיפור נוספת עמוקה פלישתים של יצחק. נדמה שהסתכלות 

ההתמודדות מול פלישתים מלמדת  כיצד, תלמד אותנו זה

ל אחד לכ על ההבדלים בין אברהם לבין יצחק, שכןאותנו 

ו, וכפי שאנחנו אומרים מהאבות יש את המאפיינים של

  -בתפילותינו 

ם ה  י ַאְבר  י ַיֲעקב ֱאלה  אלה  ק ו  י ִיְצח   35.ֱאלה 

טוי מובלט דווקא בסוגיה ונדמה שהשונות ביניהם באה לידי בי

 הזו. 

 צים לא ישב'לובמושב '

  -ישיבת יצחק בגרר מתחילה במילים  פרשתכל 

 ָ֖ ב ִיְצח  ש ֶּ ֹ֥ רַוי   ּֽ ְגר   36.ק ב ִ
משם משתלשל כל הסיפור על חפירת הבארות, הגירושים, 

לך ופיכל חזרה אל יצחק. מהישיבה בנחל ועד לבואם של אבי

אך מי שיודע להתבונן  -נראית טכנית משהו  הזו פתיחהה

 בפסוק לעומק יגלה כאן עולם ומלואו.

 -הפסוק הפותח את ספר תהילים אומר כך 

יש   ִאֹ֗ י ה  ּֽר  ֵ֤ר ַאֹ֥ש ְ ֲעצַ  ֲאש ֶּ ַלְךְ֮ ב ַ א ה  ים תֹ֢לֹ֥ ִעֹ֥ א  ְרש  ָׁ֫ ִאים ֹלֹ֥ ט   ְך ַחַ֭ רֶּ ֶ֣ ְבדֶּ ו 

ָ֑ד מ  ּֽב ע  ש   א י  ים ֹלֶ֣ ִצֹ֗ ֹ֥ב ל ֵ֝  37.ו ְבמֹוש ַ

  -דורשים על כך חז"ל

אשרי האיש אשר 'אמר רב שמואל בר נחמני א"ר יונתן 

אברהם אבינו שלא הלך בעצת  זה 'לא הלך בעצת רשעים

 'ובדרך חטאים לא עמד' ...אנשי דור הפלגה שרשעים היו

בראשית יג, ) מד בעמידת סדום שחטאים היו שנאמרשלא ע

ובמושב לצים לא ' ',סדום רעים וחטאים לה' מאד ואנשי'( יג

שי פלשתים מפני שלצנים היו שלא ישב במושב אנ 'ישב

ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו ' (שופטים טז, כה) שנאמר

 38.'לשמשון וישחק לנו

ואשרי האיש אשר לא ישב  כלומר, אנשי פלישתים הם ליצנים

בארץ ' -כיצד זה ישב שם אברהם  -. אולם אם כן , ביניהםשם

  - יעונה על כך רש" -ימים רבים'? פלישתים 

ויגר אברהם 'דכתיב  ,כשגר ביניהםם. במושב אנשי פלשתי

 39.'פלשתיםבארץ 

                                                           
 נוסח תפילת העמידה 35
 בראשית כ"ו, ו'. 36
 תהילים א', א'. 37
 י"ט:-עבודה זרה י"ח: 38
 רש"י, שם. 39
 בראשית כ', ט"ו. 40

כאשר החזיר וק, נבחין כי ספשון הלבאם נדקדק , כלומר

  -אבימלך לאברהם את שרה, הוא אמר לו 

ּֽב יך  ש   ָ֖ ינֶּ ע  ֹוב ב ְ ֹ֥ ט  יך  ב ַ ָ֑ נֶּ י ְלפ  ה ַאְרִצָ֖ ֹ֥  40.ִהנ  

 -אך אברהם לא ישב שם אלא 

ג ֧ ם ׇרַוי   ֵ֛ ה  ץ ַאְבר  ֹ֥רֶּ אֶּ ָ֖ים ב ְ ִ ת  ִלש ְ ְ ִמֹ֥ים פ  ים י  ּֽ  41.ַרב ִ

, עד כדי כך שהפסוק ֵגראלא המשיך להיות שם  ישבוא לא ה

  -אומר 

ין ב ב   ש ֶּ ֹ֥ ב ַוי   גֶּ ֵֶּ֔ ה ַהנ  ְרצ  ֙ם ַאֶ֣ ה  ם ַאְבר  ע ִמש   ֵ֤ ֵַ֨ ס  ו ר  ַוי ִ ין ש ָ֑ ֶ֣ ש  ו ב  ָ֖ ד  ק 

ג ָ֖ ר ׇרַוי   ּֽ ְגר   42.ב ִ

גרר נמצאת בין קדש ובין אם , שהרי לכאורה קשה על הפסוקו

בין קדש ובין שור  'יושב'ך אברהם אהי - , כמתואר בפסוקשור

בגרר? לשבת פירושו להיות תושב, מאנשי המקום  'ָגר'אבל 

 זה להיות גר, זר!  -ואילו לגור 

אברהם נמצא בארץ פלישתים ימים רבים, הוא קורא שם בשם 

ים מלך פלישת עולם,, הוא גדול הה', נוטע אשל בבאר שבע

  -מתחנן לכרות עמו הסכמים 

ר ִאם ד ֲאש ֶּ סֶּ חֶֶּ֜ ַ י כ  ָ֑ ְכד ִ י ו ְלנֶּ ְלִניִנָ֖ י ו  ר ִלֵ֔ ֹקֶ֣ ש ְ ֵ֤יתִ  ת ִ ש ִ ֶ֣ה ע  ֲעש ֶּ ַ ֙ ת  ך  ְ י ִעמ 

י ִדֵ֔  43...ִעמ  

 'ובמושב ליצים לא ישב'. - , לא יושבאבל אברהם גר שם

 יצחק בגרר'וישב '

הפלישתים הוא לעומת זאת אצל יצחק, שהסיפור אצלו עם 

הוא אורח לא רצוי, שמגורש ושנוא שם, יצחק  -בדיוק הפוך 

  -כפי שהוא עצמו מעיד על כך באזני אבימלך 

ם כֶּּֽ ִאת ְ ִני מ  ו  חָ֖ ל ְ ש ַ י ַות ְ נ אתֶֶּ֣ם ֹאִתֵ֔ ֙ם ש ְ ֶּ י ְוַאת  ָ֑ ל  אתֶֶּ֣ם א  ו ַע ב    44.ַמד ָ֖

אביו שסתמום פלישתים ואף יצחק, שחופר את הבארות של 

נרדף על ידי המלך, על  בארות חדשות ומגורש על ידי רועי גרר,

  -דווקא עליו נאמר  - 'השבאב'ידי 

ר ְגר ּֽ ק ב ִ ָ֖ ב ִיְצח  ש ֶּ ֹ֥  45.ַוי  
אלו אנשי  - ''ובמושב ליצים לא ישבמאמר חז"ל הנ"ל עם  ומה

המילים הללו הפותחות דקדוק לשוני זה מוכיח כי  -? פלישתים

כפי שחשבנו,  מילים טכניותק בגרר אינן חאת סיפורו של יצ

 ;אלא מקופל בהן רעיון עמוק

 

 שם, כ"א, ל"ד. 41
 שם, כ', א'. 42
 שם, כ"א, כ"ג. 43
 שם, כ"ו, כ"ז. 44
 , ו'.שם 45

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%9B%D7%94
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 מרוקן מתוכןהסכם 

בעיקר  -האם שמנו לב פעם לכך שאברהם קורא בשם ה' 

מותו אך מיד עם  -ים, בממלכתו של אבימלך בארץ פלישת

 -באים הפלישתים הללו וסותמים את הבארות שהוא חפר 

  !46'וימלאום עפר'

ור פלחבארות הסתומים, לרענן ולחדש את ה מי שמצליח

מי  ציא מהם מים חיים הוא דווקא יצחק!ב ולהוואותם ש

שהוא  -ואולי דווקא בגלל  -שמצליח למצוא מים חיים למרות 

 הוא דווקא יצחק. -מגורש משם 

עם הפלישתים,  אברהם שחותםמרגש המדיני ההסכם ה

מזויות צילום שונות  'לייב'-בהסכם שמן הסתם צולם ושודר 

 -, הסכם שהתחיל במילים מפוצצות בכל אמצעי התקשורת

כאשר שוב יש רעב  לאחר מכן פחות מדור אחדמתוכן מתרוקן 

מגיע הוא ו רוצה לגור שם בגרר, ,בנו של אברהםיצחק, בארץ ו

שהוא התגובה ו -מאה שערים רק זורע שם קצת ומוצא שם ו

ישראלית '-ב .מנו כי עצמת ממנו מאד''לך מע זוכה לה היא

אותו  גירוש ?'יםיואיפה נעלאיפה הסכם ' -רים אומ 'מדוברת

 בבושת פנים. איך זה מסתדר?

אליו  חוזריםלבסוף ש דווקא יצחק הוא זה שזוכה -יותר מכך 

אלא כמעט  -אבימלך ופיכל, לא בהסכם מתוקשר ורב רושם 

  -בחשאי, ואומרים לו 

י ּֽ ינו ְ֮ כ ִ ִאִ֘ ֹו ר  אֶ֣ ה הֶ֣  ר  ֶ֣ י  ְך  ' ה   47... ִעמ  

 ! , אומרים לו אבימלך ופיכל'איתך שה' - בבירור ראהכל אחד '

 - זו נקודה מדהימה וצריך להעמיק בה

 את המים פנימהלחלחל 

אברהם עם החסד הגדול, עם הקריאה בשם ה', יכול להגיע 

וליצור אוירה מדהימה ולהפוך מקום לאחר לגמרי, אבל את 

אלא עם  -טיפול השורש יכול לעשות רק יצחק. לא עם החסד 

 מידת הגבורה שלו.

היורדים למטה  48אברהם, בעל מידת החסד, משול למים

אין להם אבל  - ומשקים את הכל מטה ומגיעים לכל מקוםל

, לתוך אדמה שהיא סלעית מדי כח לחלחל פנימהמספיק 

 ,. יצחק הנעקד, המשול לאש המתפרצת מלמטהצחיחה מדי

בחפירת בארות, וכאשר הוא אצלו זה אבל  -מוצא גם הוא מים 

את מוצא את נקודת המים הנובעת מן התהום, היא פורצת 

נקודות שאי אפשר לפרוץ בדרך את אותן ה ,מההאדמה האטו

של אברהם. לא לחינם מאריכה התורה בסיפור יצחק 

בגרר ומתוך הישיבה הזו,  לשבתיצחק יכול  -והפלישתים 

דות כול להפוך את כל גרר, את כל הנקובמושב הליצים, הוא י

 .חיים לנביעת מים -הקשות והסלעיות שבנו 

ליצחק מותר לשבת שם כי יצחק חי  -בניגוד לאברהם 

 -הבן הנעקד, הוא לא יושב במובן הרגיל במציאות אחרת, הוא 

 - 'ויברכהו ה' ' - לו יש את ברכת ה'

י ּֽ ינו ְ֮ כ ִ ִאִ֘ ֹו ר  אֶ֣ ה הֶ֣  ר  ֶ֣ י  ְך  ' ה   . ִעמ  

תים אל מול כל הפליש -גם אלינו לימוד זה רלוונטי כמה 

ות את אברהם ואת יצחק בתוך לחי והליצנים שבעולמנו היום.

עצמנו.

 

                                                           
 שם, ט"ו. 46
 שם כ"ח. 47

יָך ְכַמיִ א   ְזֹכר' 48  מתוך פיוט לתפילת גשם, נוסח  -' םב ִנְמַשְך ַאֲחר 
 האשכנזים.     

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
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  17:18|  16:18 -תל אביב 
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 17:14|  16:13  -טבריה ומגדל 

 17:19|  16:22 -באר שבע 
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