
 1

הרב פניני לקט
        עלעלעלעל

        פרשיות השבועפרשיות השבועפרשיות השבועפרשיות השבוע
        תולדותתולדותתולדותתולדות פרשת  פרשת  פרשת  פרשת ––––    בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתספר ספר ספר ספר 

        מאתמאתמאתמאת

הלוי דוב יוסף הרב
ל"זציק'יציסולוב

  
  י מנחם יהודה נוסבאום"נאסף ע

  :-- מ
  חוד הקהילות החרדיות באמריקהי א-  מאסף תורני  –מסורה 

   ישיבת רבנו יצחק אלחנן– קובץ תורני –בית יצחק 
YU Torah  
  :א"ט שליספרי הרב צבי שכטר
  נפש הרב
  מפניני הרב
  דברי הרב

  
  א"תובבירושלים 

  שנה שניה –א "פתש
   



 2

 בראשית פרשת תולדות פרק כה)א
ִיְצָחק)יט( ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת :ְוֵאֶּלה

קצג - קצב'עמ–עמודו של עולם:מתוך



 3

נט-נח' עמ–]אמהדורה [חמש דרשות:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כה)ב
ּתֹוְלֹדת)יט( ִיְצָחקְוֵאֶּלה ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן :ִיְצָחק



 4

זכות אבות וברית אבותזכות אבות וברית אבותזכות אבות וברית אבותזכות אבות וברית אבות

קצג-  קצ–' בכה תבכה בלילה עמ:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כה)ג
ִיְצָחק)יט( ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת :ְוֵאֶּלה



 5

 שנו' עמ–] מהדורה ב[מפניני הרב : מתוך

  בראשית פרשת תולדות פרק כה)ה
ָאֹנִכי)כב( ֶּזה ָלָּמה ֵּכן ִאם ַוֹּתאֶמר ְּבִקְרָּבּה ַהָּבִנים ַוִּיְתֹרֲצצּו

הַוֵּתֶלְך ֶאת :'ִלְדֹרׁ

 שמז ' עמ–] מהדורה ב[מפניני הרב:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כה)ד
ּתֹוְל)יט( ִיְצָחקְוֵאֶּלה ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק :ֹדת



 6

  בראשית פרשת תולדות פרק כה)ו
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ֹאָתם ְּבֶלֶדת ָנה ָׁ ִּׁשים ִׁ ֶּבן ְוִיְצָחק ַיֲעֹקב מֹו ְׁ :ַוִּיְקָרא

 שיא'עמ–דברי הרב: מתוך
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  בית המדרש הוירטואלי -ישיבת הר עציון    

 ל" זציק'הרב יוסף דב הלוי סולובייצ •

  * איש ציד ואיש תם
בפרשת תולדות אנו קוראים על ההבדלים שבין יעקב ועשיו כפי שמתבטא בפסוק 

   ."הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהליםויגדלו "
אבל עמקות הביטוי מכוונת . בפשטות הכוונה לצייד? מה פשר הביטוי יודע ציד

המרגיש שדבר אינו מגיע ללא , לאדם הנלחם בלהט ובעוז את מלחמות החיים
. ל חרבו וקשתואדם הנשען ע. אלא כחי ועצם ידי עשה לי את כל החיל הזה, מאבק

   ."איש צייד"עשו הוא 
הוא . מספק צרכי עצמו,  הוא נאבק להיות עצמאי-גם האדם המודרני הוא איש צייד 

   .אלה מהווים רק מכשולים בדרכו. מסוכן ואין לו מוסר או רחמנות, מתוחכם
דרכו של עשו היא לצבור לעצמו את ,  מבקש הנאות-עשו הוא גם איש שדה 

;  בעולם- " שדה"ו עשו האדם המודרני מבקש כסף ופרסום בכמ. מותרות העולם
, אלא במעמדו הציבורי' אינו מעוניין ברצוי לפני ה, הוא רוצה שיכירו בגדולתו

   .ובעושרו האישי

ללא , מלאים בבקשת ההנאות והעושר" איש יודע צייד איש שדה"כל חייו של 
שכן כל שעה , תפניותחייו רצופים תהפוכות ו,  לפיכך.אהבה או דאגה לשום אדם

 עושרו של האדם המודרני אינו שונה .נזקק לחרבו בהאבקו עם העומדים בדרכו
 האם החברות הגדולות בנויות על - אף אם אמות המידה הן שונות -מזה של עשיו 

עיקר ? הון- אך מה תועלתם נגד אילי, חוקים נגד הפרות אימון קיימות? יושר ואמת
. שכל הגדול מחבירו בולע את חבירו, הדגים שביםתורתם של אנשי הציד נלקח מ

וכן דרכו כאיש שדה מבקש , כך דרכו של האדם המודרני בעסקיו כאיש ציד
   .ההצלחה והרווח

קשה להגדיר את . האיש התם מבקש לקיים מצוות ולחיות חיי תורה, לעומתו
אך ידוע לנו שתם אינו יכול לבנות אימפריה המבוססת על עושק , "תם"המלה 

אין הוא לוקה בחוסר מרץ ואישיותו המוסרית אינה . וניצול זיעת אפם של אחרים
ל היה אומר שלמרות שמשמעות המילה "יק זצ'הרב משה סולובייצ. סובלת עוול

שהרי איש תם ,  ביחס ליעקב אין היא מבטאת פשטות-' פשטות' ביידיש היא "תם"
אדם שאינו סובל , א אחתהמשמעות כאן הי, אם כן. זה גבר בחכמתו על עשו ולבן

   .עוול

  

  

יש חקים ומשפטים . דרכה של תורה בחיי הכלכלה ניכרת לנו בפרשת המן
ומי , אין ללקט ולצבור.  לפי הצורך-" איש לפי אכלו: "המגבילים את רדיפת הרווח

מלמדתנו התורה שאל יחשוב אדם שככל ". וירם תולעים ויבאש"שצבר לעצמו 
לעולם . כי תפיסה מודרנית של ביטוח מוטעית היא,  יותרהוא בטוח, שממונו רב יותר
ואת , "אם היום ידבר וילך ומחר ישותק", כי מי יודע מה ילד יום, אין אדם בטוח

, לומר לנו. מי שצבר מן נשאר עם רמה. מיליוני הדולרים שלו היום ישא אל קיברו
ני ממטיר לכם הנ"שאף שנוציא לחם מן הארץ עלינו לזכור , הדורות הבאים אחריהם

   .ולא מהחרישה והזריעה בלבד תבוא הקצירה, "לחם מן השמיים

אך ביום השביעי חובה עליו , יהודי יכול להשקיע עצמו בעסקיו ובליקוט מן כל השבוע
   .' שבת היום לה-לעצור עצמו ולחדול מכל פעולותיו 

כאשר , ם זהו דרכו של איש ת-וכן בני ישראל אינם בשדה , המן. לא תמצאהו בשדה
   .'הוא פורש מן השדה ומוצא מרגוע ומנוחה בה

, במאכל' ולהודות את ה, ביום השבת יכול האיש התם להנות מחלקו מכל עמלו
, ייתכן שהאיש התם אינו יכול לבנות אימפריות תעשיתיות,  אמנם.במשתה ובכסות

וצא אבל בוודאי שאינו מ. איננו יכולים לדעת כמה יכלתו, מערכות כלכלה ענקיות
   .הפשטות המכובדת, עמלו הוא האוהל. במפעליו תולעים

בלקיטת . אנו מוצאים הכוונה שניה של התורה בחיי שעה רצויים' בהעלותך'בפרשת 
זכרנו את  "-תחילה דורשים הם לעצמם סעודת מלכים . העם מתאווה תאווה, השליו

 הדגה אשר נאכל במצרים חנם ואת הקשאים ואת האבטחם ואת החציר ואת
, כאשר הרוח נושאת את השלוים, ולבסוף). ה, א"במדבר י" (הבצלים ואת השומים

, אין להם זמן לילדיהם, אין להם זמן למשפחתם, מלקטים אותם כל היום וכל הלילה
עד כדי כך שקועים בחומריות . כל החיים שלהם נסובים סביב העושר והעסקים

 אפילו מוכנים לעזוב את - רק השליו לנגד עיניהם. שרואים הם את השליו בלבד
 ואף זה הוא - " וישטחו להם שטוח סביבות המחנה", מעטה המגן של עמוד הענן

   .ללא הגבלות, דרכו של עשו הרואה נזיד ריחני ודורש הלעיטני כולו

' חרה בעם ויך ה' הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף ה"? מה סופו של ארוע זה
ם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את  ויקרא את ש.בעם מכה רבה מאוד

   .י תאוותיו"האדם המודרני נקבר ע). לד-לג, א"שם י" (העם המתאוים

  

  

 בראשית פרשת תולדות פרק כה)ז
ֶדה)כז( ָׂ ִאיׁ ַצִיד ֹיֵדַע ִאיׁ ו ָׂ ֵע ַוְיִהי ַהְּנָעִרים ַוִּיְגְּדלּו

ֹאָהִלים ב ֵׁ ֹי ָּתם ִאיׁ :ְוַיֲעֹקב
 522 גליון מספר, ו"תשנ , פרשת תולדות- ישיבת הר עציון –דף קשר :מתוך

 .אשר טרם פורסם בפומבי, הוא שכתוב של שיעור שהעביר הרבזהמאמר 
 . שמואל שניידרי"ותורגם לעברית ע איתן הולצר י"נרשם ע      
*
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דרכו . תורות החיים השונות של עשו ושל יעקב מיוצגות בברכות שנותן להם יצחק
להים מטל השמיים ומשמני הארץ ורב - ויתן לך הא"של יעקב נמסרת לנו בפסוק 

ומחייתו מידיו ,  מכיר הוא שכל עשרו מן השמים-) כח, ז"ראשית כב" (דגן ותירש
הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל "ברכתו של עשו , לעומתה. ה"של הקב

". ועל חרבך תחיה", הכל אתה לוקח בכוחות עצמך, אין כאן נתינה". השמיים מעל
פיה של אך בפילוסו, "להים-ויתן לך א"בפילוסופיה של יעקב יש נתינה מלמעלה 

ויתן "כאשר קיימת תודעת . והכל רוכש הוא וכובש לבדו, עשיו אין בעולם אלא הוא
משמני "אך כאשר העקרון המושל הוא ,  יכול לקום בית יהודי שיש בו שבת-" לך

   . סביבות המחנה- אז כל המאבקים והמאמצים הם רק מרדף סביב סביב - "הארץ

.  התרחשה בו ביום שמת אברהםל מלמדים שמכירת הבכורה מעשיו ליעקב"חז
מעולם , עשו בא מן השדה. העבר החזיק בו, והלך בדרכיו, יעקב זכר את סבו

 הגיע רגע -" והוא עיף"והנה הפסוק אומר לנו , מוצלח ודורש כבוד, עשיר, העסקים
, ובכל זאת ראה שיעקב, בחייו של עשו שבו הרגיש שהשיג כל מה שלבו ביקש

ברוגע ,  הוא זה שחי בשמחה- ולא צבר ביום השביעי האיש שלא רדף, האיש התם
ולפתע מרגיש הוא שכל . שעושר ורוב כל הם מנת חלקו, ולא הוא עשו, ובטוב לבב

אין לו , אין לו ילדים ההולכים בדרכו. ללא תכלית, תחבולותיו ורדיפותיו היו לריק
 את יעקב המדרש מתאר שכאשר נכנס עשו וראה.  אין לו כלום-אין לו עתיד , עבר

היום נפטר אברהם : "אמר לו יעקב". ?מה אתה מבשל"שאל , מבשל נזיד עדשים
, כן". באותו הזקן פגעה מידת הדין: "והשיב לו עשו בצורתו הטיפוסית". אבי אבא

כי : "אבל מודה הוא ליעקב בזה. לעשו אין שום קשר לאברהם. גם הזקן התפגר
אומר , לי. עקב המטיב לו יותר ממנו אולי יש משהו באורח חייו של י-" עיף אני

ואולי . הלעיטני נא מעט נזיד עדשים.  אבל אין לי תכלית-יש עושר והשפעה , עשיו
   .אני אשתתף גם כן באבל על אברהם

משפחתו שונה ועתידו יהיה , בניו שונים: יש לו תכלית, היהודי שיש בו קדושה
אני . העדיף,  הבכור אתה קבעת תמיד שאתה,עשו: וזוהי תשובת יעקב. שונה

כי בזמן שאתה . וכל חיי היו לכשלון, שולי ומשני, הייתי בעיניך רק יד אוחזת בעקב
הנה : האנשים יאמרו תמיד. אני ישבתי בישיבה ולמדתי תורה, זכית להצלחה וכבוד

ועתה אני רואה שהודית לי שלא הועלת . שצבר וערם נכסים רבים, המוצלח, הבכור
שאין לה עתיד ואין , ה עצמך מבזה את דרכו של איש הצידאת. כלום בכל מעשיך

שיעקב הבין את ,  עשו הודה שיעקב חכם ממנו.מכרה כיום את בכורתך לי: לה קיום
מי צריך :  הגדול,אמש היה עשו טוען שהוא הבכור. משמעות החיים יותר לעומק

 אבל .ואפילו זכיתי בפרס בדינר מכובד, אני תמיד בעיתונים. את חיי המשפחה
אך , אמנם היה לו הרבה שליו. וראה שאין לכל זה חשיבות,  נהיה עייף,כאשר בגר

  הכיר עיניים בפתיחת .בטחון לו הביאה ולא אותו עגנה לא שבעולם החומריות כל

 מה תועיל לי בכורת הממון והכבוד -" הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה" ש
   .ביום גזרה

ואילו חייו שלו הם ,  צדק- יעקב - שהוא , תי הוא יעקבעשו הכיר בכך שהבכור האמי
   .הם הכשלון והוא לא זכה בכלום

לא עלה בדעתו של יצחק מעולם ? מדוע סידרה ההשגחה שיעקב יקבל את הברכות
בחיי שעה שלו הוא מבקש את : ליעקב יש שיטה. לתת את ברכת אברהם לעשו

אך , א בעולם הזה על כל גווניוחי הו. אבל אינו מזניח את העולם הזה, העולם הבא
הוא נתברך . הדרישות של חיי עולם הנטועים בתוכו אינם פוסקות מלפעם אף לרגע

זה אפשרי רק כאשר יש . אך טל השמים תמיד תחילה, מטל השמים ומשמני הארץ
כשלונו של עשו .  ויתן לך האלקים-ה "הכרה שכל הטוב והעושר הם מידיו של הקב

וממילא הצד של טל השמים מוזנח אצלו ואינו אלא , הנתינהבכך שאינו מכיר את 
 אבל ,שיטתו של יעקב היא שצריך ליהנות משמני הארץ, לעומתו. מישני ולא חשוב

והכל ניתן , כ באה הארץ"אסור שישתכח מאיתנו שטל שמים תמיד קודם ורק אח
   .מאת האלקים
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 בראשית פרשת תולדות פרק כה)ח
ָעֵיף)כט( ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ו ָׂ ֵע ַוָּיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב :ַוָּיֶזד

נז'עמ –בשם אומרם:מתוך

  בראשית פרשת תולדות פרק כה)ט
ָעֵיף)כט( ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ו ָׂ ֵע ַוָּיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב :ַוָּיֶזד
ַהֶּזה)ל( ָהָאֹדם ָהָאֹדם ִמן ָנא ַהְלִעיֵטִני ַיֲעֹקב ֶאל ו ָׂ ֵע ַוֹּיאֶמר

ֱאדֹום מֹו ְׁ ָקָרא ֵּכן ַעל ָאֹנִכי ָעֵיף :ִּכי
ִלי)לא( ְּבֹכָרְתָך ֶאת ַכּיֹום ִמְכָרה ַיֲעֹקב :ַוֹּיאֶמר
ְּבֹכָרה)לב( ִלי ֶּזה ְוָלָּמה ָלמּות הֹוֵלְך ָאֹנִכי ִהֵּנה ו ָׂ ֵע :ַוֹּיאֶמר
ְלַיֲעֹקב)לג( ְּבֹכָרתֹו ֶאת ַוִּיְמֹּכר לֹו ַוִּיָּׁשַבע ַּכּיֹום ִּלי ִהָּׁשְבָעה ַיֲעֹקב :ַוֹּיאֶמר
ְּתְוַיֲעֹקב)לד( ְׁ ַוֵּי ַוֹּיאַכל ים ִׁ ֲעָד ּוְנִזיד ֶלֶחם ו ָׂ ְלֵע ָנַתן

ַהְּבֹכָרה ֶאת ו ָׂ ֵע ַוִּיֶבז ַוֵּיַלְך }פ{:ַוָּיָקם

]*תורגם מאנגלית[שמואל דרשוביץ' י דר" נרשם ע:מפי השמועה

יעקב הוסיף למה שאל רק,ֶלֶחםהרב ביקש עשו ַהֶּזה"הרי ָהָאֹדם "ָהָאֹדם
את ליעקב להעביר ב'ְּבֹכָרתֹו'והסכים הלכה שיש ציין המשפט'הרב 'חושן

ז[ סעיף רסד חייו]סימן על ומפחד הבורח אנוס ומסכים,שאדם לנהר המגיע
הנהר את שיעבירו בכדי הגון לא מחיר מעבורת לבעל שמגיע(יכול,לשלם

הנ של שני המקובל)הרלצד המחיר את רק מראש–לשלם שהסכים ולמרות
מופרז מחיר המקובל–לשלם המחיר את ורק אך לשלם האנוס [חיוב בעל!

להרווי רשאי אינו אנושחהמעבורת במצב אדם .]מניצול

המעבורת מבעל נוסף שירות מקבל האנוס אם ביקש–אבל אם לדוגמה
או מסיים במקום אותו להוריד השו[האנוס מבעל]ע"דוגמת מבקש

בנהר הטמין המעבורת שבעל דגים מלכודות לאסוף לא כי–המעבורת
ממהר שבורח בעל–האנוס שהציע המחיר כל את לשלם חייב הוא אז

.המעבורת

במחיר שהוא כל דבר המקבל אם הגון'ולכן זה'לא במחיר לקבל מסכים
נוסף שירות או הנו,דבר ההטבה לקבלת מתנגד סגורה'עיסקה'ה,ספתולא

הגון הלא היה–במחיר לא שהמחיר לטעון יכול אינו .'הגון'והמקבל
ה למחיר הסכים שהוא הטענה מעשו למנוע בכדי יעקב עשה הגון'וכך 'לא

כי הבכורה זכויות ָלמּות"להעברת הֹוֵלְך ָאֹנִכי לקיים"ִהֵּנה צריך לא ושהוא
א יעקב-'עיסקה'את נוסף'נתן או-'דבר תגובה שום ללא קבל עשו

הנוסף לדבר המלא–התנגדות המחיר את לשלם עצמו את אילץ ובזה
הבכורה זכויות כל את .ולהעביר

____________________________________________________
   סעיף זמשפט סימן רסדהשולחן ערוך חושן 

ל העבירני ואני נותן לך דינר "וכן מי שברח מבית האסורים והיתה מעבורת לפניו וא
ל בטל מצודתך והעבירני "והעבירו אין לו אלא שכרו הראוי לו ואם היה צייד וא

  : וכן כל כיוצא בזהנותן לו כל מה שהתנה עמו 

 הההההבכורהבכורהבכורהבכור' ' ' ' סקתסקתסקתסקתייייעעעע''''

*  שלמה איתן הגה את התרגום לעברית' ר
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עייף ויגעעייף ויגעעייף ויגעעייף ויגע    

 קלא 'עמ –]מהדורה א[חמש דרשות :מתוך

  בראשית פרשת תולדות פרק כה)י
ָעֵיף)כט( ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ו ָׂ ֵע ַוָּיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב :ַוָּיֶזד
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קכ-קיח' עמ –]מהדורה א[זמן חירותנו:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כה)אי
ִלי)לא( ְּבֹכָרְתָך ֶאת ַכּיֹום ִמְכָרה ַיֲעֹקב :ַוֹּיאֶמר
  בראשית פרשת תולדות פרק כז    
ֵע)יא( ֵהן ִאּמֹו ִרְבָקה ֶאל ַיֲעֹקב ִערַוֹּיאֶמר ָׂ ִאיׁ ָאִחי ו ָׂ

ָחָלק ִאיׁ :ְוָאֹנִכי
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רנז' עמ– הרבדברי: מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כו)בי
ּו)ג( ְלָך ִּכי ַוֲאָבְרֶכָּך ִעְּמָך ְוֶאְהֶיה ַהֹּזאת ָּבָאֶרץ ֶאתּגּור ֶאֵּתן ְלַזְרֲעָך

ָאִביָך ְלַאְבָרָהם ַּבְעִּתי ְׁ ִנ ר ֶׁ ֲא ַהְּׁשֻבָעה ֶאת ַוֲהִקֹמִתי ָהֵאל ָהֲאָרֹצת :ָּכל
ֵאת)ד( ְלַזְרֲעָך ְוָנַתִּתי ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי ַזְרֲעָך ֶאת ְוִהְרֵּביִתי

ֹּכ ְבַזְרֲעָך ְוִהְתָּבֲרכּו ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָהָאֶרץָּכל ּגֹוֵיי :ל
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עא-ע'עמ–]מהדורה א[חמש דרשות:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כו)גי
ַחִּיים)יט( ַמִים ְּבֵאר ם ָׁ ַוִּיְמְצאּו ַּבָּנַחל ִיְצָחק ַעְבֵדי :ַוַּיְחְּפרּו
ַהָּמִים)כ( ָלנּו ֵלאֹמר ִיְצָחק ֹרֵעי ִעם ְגָרר ֹרֵעי ַוָּיִריבּו

ִעּמֹו ִהְתַעְּׂשקּו ִּכי ק ֶׂ ֵע ַהְּבֵאר ם ֵׁ :ַוִּיְקָרא
ְטָנה)כא( ִׂ ָמּה ְׁ ַוִּיְקָרא ָעֶליָה ַּגם ַוָּיִריבּו ַאֶחֶרת ְּבֵאר :ַוַּיְחְּפרּו
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 קיג -קיב'עמ–אדם וביתו: מתוך

  בראשית פרשת תולדות פרק כז)טו
ֹאָתְך)ח( ְמַצָּוה ֲאִני ר ֶׁ ַלֲא ְּבֹקִלי ַמע ְׁ ְבִני :ְוַעָּתה

  של רבקה של רבקה של רבקה של רבקהזכותהזכותהזכותהזכותה

 בראשית פרשת תולדות פרק כו)די
ה)כד( ֵאָליו ֱא'ַוֵּיָרא ָאֹנִכי ַוֹּיאֶמר ַההּוא ָאִביָךֵקֹלַּבַּלְיָלה ַאְבָרָהם י

ַזְרֲעָך ֶאת ְוִהְרֵּביִתי ּוֵבַרְכִּתיָך ָאֹנִכי ִאְּתָך ִּכי ִּתיָרא ַאל
ַעְבִּדי ַאְבָרָהם :ַּבֲעבּור

ה)כה( ם ֵׁ ְּב ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבַח ם ָׁ ָאֳהלֹו'ַוִּיֶבן ם ָׁ ַוֶּיט
ִי ַעְבֵדי ם ָׁ ְּבֵארַוִּיְכרּו :ְצָחק

צב-צא'עמ –על התפילה :מתוך
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קיד-קיג'עמ –]מהדורה א[חמש דרשות:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כז)זט
ֹאָתְך)ח( ְמַצָּוה ֲאִני ר ֶׁ ַלֲא ְּבֹקִלי ַמע ְׁ ְבִני :ְוַעָּתה
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כיבוד אב ואם ומצוות בני נחכיבוד אב ואם ומצוות בני נחכיבוד אב ואם ומצוות בני נחכיבוד אב ואם ומצוות בני נח  

 בראשית פרשת תולדות פרק כז)זי
ַוֹּי)לא( ְלָאִביו ַוָּיֵבא ַמְטַעִּמים הּוא ַּגם ְלָאִביוַוַּיַעׂ אֶמר

ָך ֶׁ ַנְפ ְּתָבֲרַכִּני ַּבֲעֻבר ְּבנֹו ִמֵּציד ְוֹיאַכל ָאִבי :ָיֻקם
עז-עו' עמ–בשם אומרם:מתוך
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 קעד -קעג' עמ–ש ההלכה גלוי ונסתראי: מתוך

  בראשית פרשת תולדות פרק כז)טי
ַצִיד)לג( ַהָּצד הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ַעד ְּגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶּיֱחַרד

ִיְהֶיה ָּברּוְך ַּגם ָוֲאָבֲרֵכהּו ָּתבֹוא ְּבֶטֶרם ִמֹּכל ָוֹאַכל ִלי :ַוָּיֵבא

פחד יצחקפחד יצחקפחד יצחקפחד יצחק    
 עו ' עמ–בשם אומרם:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כז)חי
ְלָאִביו)לא( ַוֹּיאֶמר ְלָאִביו ַוָּיֵבא ַמְטַעִּמים הּוא ַּגם ַוַּיַעׂ

ָך ֶׁ ַנְפ ְּתָבֲרַכִּני ַּבֲעֻבר ְּבנֹו ִמֵּציד ְוֹיאַכל ָאִבי :ָיֻקם
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ק-צט'עמ –] מהדורה א[חמש דרשות:מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כז)כ
ְּבֹכָרִתי)לו( ֶאת ַפֲעַמִים ֶזה ַוַּיְעְקֵבִני ַיֲעֹקב מֹו ְׁ ָקָרא ֲהִכי ַוֹּיאֶמר

ְּבָרָכה ִּלי ָאַצְלָּת ֲהֹלא ַוֹּיאַמר ִּבְרָכִתי ָלַקח ַעָּתה ְוִהֵּנה :ָלָקח
ִיְצָח)מו( ֶאל ִרְבָקה ֵחתַוֹּתאֶמר ְּבנֹות ִמְּפֵני ְבַחַּיי ַקְצִּתי ק

ַחִּיים ִּלי ָלָּמה ָהָאֶרץ ִמְּבנֹות ָּכֵאֶּלה ֵחת ִמְּבנֹות ִאָּׁשה ַיֲעֹקב ֹלֵקַח :ִאם

  בראשית פרשת תולדות פרק כז)אכ
ְמ)לז( ַׂ ְּגִביר ֵהן ו ָׂ ְלֵע ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק לֹוַוַּיַען ָנַתִּתי ֶאָחיו ָּכל ְוֶאת ָלְך ִּתיו

ְּבִני ה ֶׂ ֶאֱע ָמה ֵאפֹוא ּוְלָכה ְסַמְכִּתיו ְוִתיֹרׁ ְוָדָגן :ַלֲעָבִדים
ָאִבי)לח( ָאִני ַגם ָּבֲרֵכִני ָאִבי ְלָך ִהוא ַאַחת ַהְבָרָכה ָאִביו ֶאל ו ָׂ ֵע ַוֹּיאֶמר

ַו ֹקלֹו ו ָׂ ֵע :ֵּיְבְּךַוִּיָּׂשא
 רנח' עמ –דברי הרב :מתוך
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קצג-קצב' עמ –ברכת יצחק :מתוך

 בראשית פרשת תולדות פרק כח)בכ
ִאָּתְך)ד( ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ַאְבָרָהם ִּבְרַּכת ֶאת ְלָך ְּתָךְוִיֶּתן ְׁ ְלִר

ֱאֹל ָנַתן ר ֶׁ ֲא ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ ְלַאְבָרָהםִקֶאת :ים
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 בראשית פרשת תולדות פרק כח))גכ
ּוְלַזְרֲעָך)ד( ְלָך ַאְבָרָהם ִּבְרַּכת ֶאת ְלָך ְּתָךְוִיֶּתן ְׁ ְלִר ִאָּתְך

ֱאֹל ָנַתן ר ֶׁ ֲא ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ ְלַאְבָרָהםִקֶאת :ים
לֹו)ו( ָלַקַחת ֲאָרם ַּפֶּדָנה ֹאתֹו ַּלח ִׁ ְו ַיֲעֹקב ֶאת ִיְצָחק ֵבַרְך ִּכי ו ָׂ ֵע ַוַּיְרא

ִתַּקח ֹלא ֵלאֹמר ָעָליו ַוְיַצו ֹאתֹו ְּבָבֲרכֹו ִאָּׁשה ְּכָנַעןִמָּׁשם ִמְּבנֹות :ִאָּׁשה
ָאִביו)ח( ִיְצָחק ְּבֵעיֵני ְּכָנַען ְּבנֹות ָרעֹות ִּכי ו ָׂ ֵע  :ַוַּיְרא

 רס 'עמ–דברי הרב: מתוך
        

תנאי הברכהתנאי הברכהתנאי הברכהתנאי הברכה


