
 

 

 

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 ג"תשעתולדות  פרשת
 יעקב ועשו

 

 

 
 

 

 
  א פסוק יז פרק בראשית

  ַוֵ�ָרא ָ�ִני� ְוֵתַ�ע ָ�ָנה ִ�ְ�ִעי� ֶ� �ְבָר� ַוְיִהי
�י ֵאל ֲאִני ֵאָליו ַו�ֹאֶמר �ְבָר� ֶאל ְיקָֹוקַ�ַ  

� :ָתִמי� ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהֵ�ְ

 י"שר
 לכל באלהותי די שיש הוא אני " שדי אל אני

 לאלוה ל� ואהיה לפני התהל� לפיכ�, בריה
 די פירושו במקרא שהוא מקו� כל וכ, ולפטרו

 כתרגומו " לפני התהל� :העני לפי והכל, לו יש
 שומדר ולפי. נסיונותי בכל של� היה, צווי אחר צווי זה א* " תמי והיה :בעבודתי הדבק, קדמי פלח

� דבר. לפני מו� בעל אתה ב� שהערלה זמ שכל, תמי� תהיה הזה ובדבר, מילה במצות לפני התהל
 ל� שאוסי* הגויה וראש, אזני� שתי, עיני� שתי אברי� חמשה חסר אתה עכשיו, תמי� והיה אחר
 :אברי� כמני ושמונה ארבעי� מאתיי� אותיותי� מני ויהיו שמ� על אות
  

  כה פרק בראשית
 ִאי� ַצִיד יֵֹדַע ִאי� ֵע3ָו ַוְיִהי ַה2ְָעִרי� ַוִ�ְגְ�ל1) זכ(

 ַוֶ�ֱאַהב) כח( :אָֹהִלי� יֵֹ�ב ָ�� ִאי� ְוַיֲעקֹב 3ֶָדה
 ֶאת אֶֹהֶבת ְוִרְבָקה ְ�ִפיו ַצִיד 5ִי ֵע3ָו ֶאת ִיְצָחק
 :ַיֲעקֹב

 י"רש
 שהיו זמ כל " עשו ויהי הנערי ויגדלו) כז(

 אד� ואי במעשיה� נכרי� יוה לא קטני�
 שלש בני שנעשו כיו, טיב� מה בה� מדקדק
 פירש וזה מדרשות לבתי פירש זה שנה עשרה

 אביו את ולרמות לצוד " ציד יודע :זרה לעבודה
 שדה איש :במצות מדקדק שהוא אביו כסבור, התב ואת המלח את מעשרי היא� אבא ושואלו, בפיו

 שאינו מי. פיו כ כלבו אלא, אלה בכל בקי אינו " ת :ועופות חיות תובקש וצודה בטל אד� כמשמעו "
 של בפיו כתרגומו " בפיו) כח( :עבר של ואהלו ש� של אהלו " אהלי ישב :ת� קרוי לרמות חרי*
 :בדבריו ומרמהו אותו צד שהיה עשו של בפיו ומדרשו. יצחק

 

  ה פסוק יב פרק שמות
 ִמ ָלֶכ� ִיְהֶיה ָ�ָנה ֶ� ָזָכר ָתִמי� 3ֶה

 : 7ָ�ִח1 ָהִע6ִי� 1ִמ ַה5ְָב3ִי�

 י"רש
 כלומר שנה ב קרוי שנתו כל " שנה ב� :מו� בלא " תמי
 מזה או מזה או " העזי ומ� הכבשי מ� :זו בשנה שנולד
 :עזי� ושה) ד יד דברי� (שנאמר, שה קרויה עז שא*

 

  ג פסוק א פרק ויקרא
 ֶאל ַיְקִריֶב12 ָ�ִמי� ָזָכר ַהָ�ָקר ִמ ָקְרָ�נ8 עָֹלה ִא�
 : ְיקָֹוק ִלְפֵני ִלְרצֹנ8 אֹת8 ַיְקִריב מ8ֵעד אֶֹהל 9ֶַתח

 י"רש
 שאי, למטה זכר אומר כשהוא. נקבה ולא " זכר

 :ואנדרוגינוס טומטו� ולא זכר, לומר תלמוד
  מטפל " מועד אהל פתח אל :מו� בלא " תמי

 אחת כל יקריב, שמעו בעולת ראוב עולת נתערבה אפילו, יקריב יקריב אומר מהו. העזרה עד בהבאתו
 לש� אחת כל ותקרב עולות כול ה והרי, עולות לצרכי החולי ימכרו, בחולי עולה וכ. שהוא מי לש�
 מלמד " אתו יקריב :יקריבנו לומר תלמוד, מינו בשאינו או בפסולי נתערבה אפילו יכול. שהוא מי

' ה לפני :אני רוצה שיאמר עד אותו כופי כיצד הא, לרצונו לומר תלמוד, כרחו בעל יכול. אותו שכופי
 :בבמה סמיכה אי " וסמ�

 

  יג פסוק יח פרק דברים
 : ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ִע� ִ�ְהֶיה ָ�ִמי�

 י"רש
 ולא לו ותצפה בתמימות עמו התהל� " אלהי�' ה ע תהיה תמי
 ואז בתמימות קבל עלי� שיבא מה כל אאל, העתידות אחר תחקור
 :ולחלקו עמו תהיה

 

  ח פסוק א פרק איוב
  ַעְבִ�י ַעל ִלְ�ָ� ֲה3ְַמָ� ַהָ:ָט ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר
 ְיֵרא ְוָיָ�ר ָ�� ִאי� ָ�>ֶר; 5ָמֹה1 ֵאי 5ִי ִא�8ב

 :ֵמָרע ְוָסר ֱאלִֹהי�

 י"רש
 עבדי על לב� השמת :הוא תימה לשו " השמת
 של� " וישר ת :לקטרגו שתרצה " איוב

 :במעשיו
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  פרשת תולדות - מי השילוח ספר
 

 . יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב
צד את אביו האי� מעשרי ' ונתפרש שהי

והנה אי לחשוב . את המלח ואת התב
את הדבר כפשוטו כי בטח לא טעה יצחק 

א� , רשרמאי מפו' בא� הי, אבינו בו
שניה� שוי� אנשי� ' שמתחילה הי

ע "ליפות א' ורק שדעת עשו הי, גדולי�
 כדי שישא ח בעיניו למע ביולפני א

, י שית חכמה בלבו"יתפלל עבורו להש
ויעקב הל� בתומו ואמר למה לי זאת א� 

י ית בלב אבי יצחק "אני הגו בעיני הש
' ישר בעיני' ולא הי, שיתפלל עבורי אליו

 עשו כי דר� זה צרי� בירר כי מי דרכו של
, פ הוא רק לרמאות' יאמר שכוונתו רצוי

ע מכל " אבינו הפריש איעקבוביע כי 
ובאמת בכל , לבדו בטח לבו' ספק ורק בה

מקו� שהאד� מכניס את עצמו בספיקות 
י ובדברי� הצריכי� בירור "בעבודת הש

א� יתברר לטוב אז הוא גדול ממי 
ק זאת היא שסילק עצמו מספיקות ור

בזרע יעקב לפי שיש לה� מבטח עוז 
י שיברר הכל לטוב זה מותר לו "בהש
אבל מי שאי לו ,  עצמו בספקיסלהכנ

, מבטח עוז אסור להכניס עצמו בספק
כמו שעשו הכניס עצמו בדברי� שנתבררו 

ה "כי לא מברר הקב, רעי�' כ שהי"אח
כמו שנתבאר , לטוב רק את ישראל
 וכל מי שאינו ,לנו' בפסוק וצדקה תהי

ע בכל "מזרע יעקב טוב לפניו לצמצ� א
מיני צמצומי� כמו שנתבאר בעני גרי� 

, שאסורי� להכניס עצמ� בספקות
ולפיכ� יצחק כאשר ראה שעשו מכניס 
עצמו בדברי� כאלו אמר א� יתברר זה 

י העיד עליו "א� הש, גדול מיעקב' יהי
וכ , כ שלא היתה כוונתו לש� שמי�"אח

נמצאו נפשות שמותרי� ג� בישראל 
להכניס עצמ� יותר בספיקות מנפשות 

 כמו עקבאחרות א* שאלו ואלו מזרע י
העני של שמעו ודינה כי לוי לא חפ; 
לקחתה כי ירא לנפשו פ אי כוונתו 

כי כל שבט לוי ה� , בעומק לש� שמי�
ש "ביראה והסתלקות מספק אצל� כמ

ז יצאו "ועי' אצל� ואתנ� לי מורא כו
, הני� שנכנסי� לפני ולפני�מאת� כ

כ נתברר החיי� שלה� מיד כמו "וע
אבל שמעו , קרח בהמטות' שיתבאר בפ

ו שאני "הכניס עצמו בספק ואמר ח
ונשא את דינה , מחזיק עצמי לנוא*

 אמר כי ,והכניס עצמו בדבר הצרי� בירר
שיברר לטוב שכוונתו לא ' שהוא בטוח בה

ה רק להוציאה משכ� וכל כוונתו הית' הי
צרי� כל שבט ' כ הי"וע, רק לש� שמי�

כגו זמרי , שמעו לברורי בדברי� כאלה
כ שכוונתו טוב כמו "אומר ג' שהי

שיתבאר במקומו ולעתיד כשיתברר שבט 
: לוישלמעלתו גדול מ' שמעו יהי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 
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