
 טתשע" כסלו                   בס"ד                                                                                                          

 ּתֹוְלֹדותנגיעות מפרשת השבוע 

צלחה נוספת של אברהם מלמדת על ה הפרשה .תולדותהשבת נקרא בע"ה את פרשת , חודש טוב ומבורך

 מעשיואופיו דרכו ולם בהתארב  דיוקבממשיך את דרכו בחינוך יצחק אשר  ואנו רואים את הצלחת כאשר

ְצָחק "  במפורש ולא ברמז ה' קבע . לעתידבע"ה גם ו ימשיכו זאת עד היום וולאחר מכן יעקב ובני י ְביִּ כִּ

ָקֵרא ְלָך ָזַרע ה ּתֹוהפרשה מתחילה " החוקי יורש מדובר בשלמען הסר ספק וכעת שוב  " יִּ ְצָחק, ְוֵאלֶּ ְלֹדת יִּ

ן ת" ומדגישה וחוזרת "  ַאְבָרָהם-בֶּ יד אֶּ ְצחָ -ַאְבָרָהם, הֹולִּ     בסוף הפרשה הקודמת קראנו זאת לעומת "  קיִּ

ן"  ְשָמֵעאל, בֶּ ה ֹּתְלֹדת יִּ ית ַאְבָרָהם:-ְוֵאלֶּ ְצרִּ ר ָיְלָדה ָהָגר ַהמִּ ישמעאל הוא בן אברהם אולם מיוחס  " ֲאשֶּ

ישמעאל וצאצאיו  לבהקשר שסוקי הסיום של הפרשה הקודמת ישנם מפרשים שמקשרים בין פ .להגר

ָחיו, ָנָפל-ְפֵני ָכל-ַעל", הכתוב מסייםש ן " משיךומיד מ"  אֶּ ְצָחק, בֶּ ה ּתֹוְלֹדת יִּ  מפרשיםו ." ַאְבָרָהם-ְוֵאלֶּ

על פני  יש תקופות שישמעאל עולהוצאצאיו  בתולדות יצחקתמיד כרוכים וצאצאיו שתולדות ישמעאל 

  .עולים בני יצחקמיד  " נופל"אולם כשהוא אחיו 

 

יצחק  .תקדימית ייחודית , מקים דת חדשה דרך חדשהדרך , אברהם מייסד יצחק הוא דור המעבר הראשון

 .עמי הסביבהי כל "מכובד עה, נולד לאיש אמידקל. הוא אמור להיות לו הכל נולד למציאות קיימת , 

יש  ,הוא אינו נח על זרי הדפנהפעיל ואקטיבי, הוא יצחק מלמדת ש תורהה, בניגוד לדימוי הפאסיבי שלו 

עמי חיים לצד עם גידול וחינוך בניו השונים זה מזה בצורה תהומית ו במשפחהואתגר לו התמודדות קשה 

ת" ומעשית  רוחניתוא ממשיך ו"חופר" את דרכו של אברהם ה הסביבה . ְצָחק ַוַיְחֹפר אֶּ ת ְבֵארֹ -ַוָיָשב יִּ

ן, שֵ  ְקָרא ָלהֶּ ים, ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם; ַויִּ ְשּתִּ יו, ַוְיַסְּתמּום ְפלִּ יֵמי ַאְבָרָהם ָאבִּ ר ָחְפרּו בִּ ם, ֲאשֶּ ֹמת, מֹות, ַכשֵ ַהַמיִּ

ר י-ֲאשֶּ ן ָאבִּ שתים ניסו למחוק את יהפל .וא ממשיך במאבק קיומי יום יומי בהישרדות ואמונהה  .ָקָרא ָלהֶּ

תמו את הבארות ששימשו גם אותם רק משום שאברהם הוא זה קיומו ומעשיו של אברהם עד כדי שס

כפי בדיוק  ) אברהםרק מתוך שנאה וקנאה ל, סתם הרסו סתם מלשוןסתמו יש אומרים  .שהקים אותם

                                                                       יעקב ובניו ימשיכו את דרכו , דרך אברהם. (ויים על שמם הקרהפלשתינים כיום שפועלים 

 

התורה מספרת על שלוש בארות שחפר יצחק. את השתיים הראשונות סתמו שהרבי מלובביץ לימד 

י" –הבאר השלישית על ואילו  הפלשתים, ר כִּ ְקָרא ְשָמּה, ְרֹחבֹות, ַויֹאמֶּ יָה; ַויִּ יב -ְולֹא ָרבּו, ָעלֶּ ְרחִּ ַעָּתה הִּ

ץ ינּו ָבָארֶּ אפשר -צאים. כאן איהמילה "פרינו" משמעותה בדרך כלל פריון וריבוי צא"  ְיהָוה ָלנּו, ּוָפרִּ

למעשה נולדו לו רק שני בנים, יעקב ועשיו. לכן מסביר רש"י, לפרש כך, שהרי יצחק לא זכה לפריון רב, 

ְך  שהכוונה ב"ופרינו בארץ" היא, שיצחק התבסס בארץ והתברך בה, כמו שנאמר עליו " יש ַוֵילֶּ ְגַדל ָהאִּ ַויִּ

י ָגַדל ְמֹאד ינּו באר שהכוונה ב"ניתן היה ל לכאורה .ברכה בארץ ". .ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד כִּ " היא לנכדים,  ּוָפרִּ

ללא עשר שבטים, שזו -ליעקב נולדו שניםבמיוחד לאור העובדה ש –בנים, הרי הם כבנים" -שכן "בני

ברכה של  משום שבפסוק נאמר "ופרינו בארץ" אלא שרש"י אינו יכול לפרש כך ברכה של פריון. ספק

לארץ )בהיותו בחרן(. ברור אפוא שהמילה -בניו של יעקב לא נולדו בארץ אלא בחוץואילו  פריון בארץ

 "ופרינו" אינה מכוונת אליהם, ומכאן שהכוונה לשפע ולברכה בהתבססותו של יצחק עצמו בארץ.

 

יב ה' בפנימיות העניינים רמוזה בפסוק הזה מהות עבודתו של האדם בעולם. בפסוק שני חלקים: א( "הרח

והחלק   לנו", ב( "ופרינו בארץ". החלק הראשון מציין את הברכה שניתנת מלמעלה )"הרחיב ה' לנו"(

 ."ופרינו בארץ"של האדם ויוזמתו השני מתאר את הברכה שבאה בעקבות עבודתו 

החידוש כאן הוא שהאדם, בעבודתו, מוסיף שפע וברכה יותר מכפי שניתן מראש מלמעלה. הקב"ה נותן 

ידי פעולתו ומאמציו. וזו אכן תכליתו של -וסיף עוד יותר, עליכול לה, ובא האדם ומסוימתברכה במידה 

להוסיף על הבריאה כפי שבראה הקב"ה, ועד שהוא "נעשה שותף לקב"ה במעשה  –האדם בעולם 

 הקב"ה לא בראה מלכתחילה?ש להוסיף על הבריאהומניין שמותר לאדם  בראשית".

התשובה לשאלה זו רמוזה גם היא בפסוק שלנו. שני חלקיו של הפסוק מוכיחים שמדובר במקשה אחת. 

יב הקב"ה עצמו " ְרחִּ ץ " ונתן כוח שנוכל לפעול " ָלנּו...  הִּ ינּו ָבָארֶּ רצונו של הקב"ה, שהאדם  ו". זהּוָפרִּ

יביא את הבריאה לדרגה עליונה ושלמה מזו שבה בראה הוא עצמו מלכתחילה, והוא נותן לנו כוחות 

או כל בשר יחדיו כי פי ה' מיוחדים להצליח בכך. כשתושלם משימה זו יתקיים הייעוד "ונגלה כבוד ה' ור

 .דיבר"

                   

 וחודש כסלו טוב ומבורך. םשבת שלו

 שלר איתן    

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


