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 תולדות

יבוָתם .1 ֲחׁשִ ִוים ּבַ ָמֵעאל ָהיו ׁשָ ַּהִאם ִיְצָחק ְוִיׁשְ ֵניֶהם ? ּ ׁשְ ּוַמּדוַע ֶנֱאַמר ּבִ ְּוֵאֶלה 'ּ
 '?ּתֹוְלדֹות

תּוב  ן ַאְבָרָהם'כָּ ְּוֵאֶלה תֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ תּוב ' ּ ן ַאְבָרָהם'ְוֵכן כָּ ָמֵעאל ּבֶ ְּוֵאֶלה תְֹלדֹת ִיׁשְ ית (' ּ ֵראׁשִ ּבְ

ֵני ַאְבָרָהם )יב, כה ֵני ּבְ ְ ּשׁ ֶוה ֶזה ָהִיינּו ֲעלּוִלים ְלָהִבין ׁשֶ ִוים – ִמּנּוַסח ׁשָ ָמֵעאל ׁשָ  ִיְצָחק ְוִיׁשְ
יבּוָתם ֲחׁשִ תּוב ְמַמֵהר ְלהֹוִסיף . ּבַ ָמֵעאל ַהכָּ ְפַחת 'ְַאך ֵאֶצל ִיׁשְ ר ָיְלָדה ָהָגר ַהִמְצִרית ׁשִ ֲּאׁשֶ

ָרה ֵניֶהם ָהָיה אֹותֹו ָאב ְיכֹוָלה ְלַהְטעֹותַאף ׁשֶ. 'ׂשָ ִלׁשְ ה ׁשֶ ה לֹא ָהָיה , ָּהֻעְבּדָ ְלַמֲעׁשֶ ֲּהֵרי ׁשֶ
ָמֵעאל נֹוַלד. ָלֶהם אֹותֹו ָאב ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ לֹוַמר הּוא נֹוַלד ְלָאב לֹא ִנמֹול, הּוא נֹוַלד ְלַאְבָרם, כַּ . ּכְּ

  . ַאב ֲהמֹון גֹוִים–ִיְצָחק נֹוַלד ְלַאְבָרָהם 

ה ְּוֵאֶלה תֹוְלדֹות'ַמּדּוַע ֶנֱאַמר , ַוֲעַדִין ִיְקׁשֶ ָוה' ּ ָלׁשֹון ׁשָ ֵניֶהם ּבְ ׁשְ  י ַנְייַמן"ַהְגִרּוֵבֵאר ֹזאת ? ּבִ
ָרֵאל"ְזצּוַק יַבת אֹור ִיׂשְ ָוה, ל רֹאׁש ְיׁשִ ֱאֶמת ֵאין ַהָלׁשֹון ׁשָ י ּבֶ סּוִקים, ּכִּ ין ַהּפְ ִלים ּבֵ . ְוֵיׁש ֶהְבּדֵ
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ת סּוֵג לֹׁשֶ לֹום ָהיּו ֶאת ׁשְ ָ ם ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ִניםּגַ תּוב . י ַהּבָ ֲהֵרי כָּ  )ו, בראשית כה(ׁשֶ
נֹו' ְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ּבְ ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָתנֹת ַוְיׁשַ ים ֲאׁשֶ יַלְגׁשִ ְּוִלְבֵני ַהּפִ ַאְבָרָהם ָנַתן . 'ּ

ֵלַח אֹוָתם ים ְוׁשִ יַלְגׁשִ ַּמָתנֹות ִלְבֵני ַהּפִ רּוַע ּבְ. ּ הּוא לֹא ִהְתַיֵחס . יֹוֵתרֵהם ָהיּו ֵמַהּסּוג ַהּגָ
  .ֲאֵליֶהם ְוֵהם לֹא ִהְתַיֲחסּו ֵאָליו

ָמֵעאל ָאה ּבֹו, ֵאֶצל ִיׁשְ ַאְבָרָהם לֹא ִהְתּגָ ָאִביו , ַאף ׁשֶ ד ּבְ ּבֵ ֵאר ְוִהְתכַּ ן ִהְתּפָ ָמֵעאל כֵּ ִיׁשְ  –ֲּהֵרי ׁשֶ
ָמֵעאל קֹוְרִאים ְלַעְצָמם ( ֵני ִיׁשְ ּּוֶבֱאֶמת ַעד ַהיֹום ַהֶזה ּבְ ֵני ַאְבָרָהםּ ן ֶנֱאַמר ּבֹו ). ּבְ ֵּאֶלה 'ַעל כֵּ

ן ַאְבָרָהם ָמֵעאל ּבֶ   .'ּתְֹלדֹת ִיׁשְ

ֲאבֹוֵתיֶהם ּוְבתֹוָרָתם ֵבִקים ּבַ ּדְ ִנים ׁשֶ ָלם ֵאלּו ֵהם ַהּבָ ַּאך ַהּטֹוִבים ִמכֻּ ּ ֲאִרים , ְ ָהָאבֹות ִמְתּפָ
ָאבֹות ִאים ּבָ ִנים ּגֵ ִנים ְוַהּבָ ּבָ ין ַאְבָרָהם ְלִיְצָחקֶּזהּו ַהַיַחס ; ּבַ ָהָיה ּבֵ תּוב . ׁשֶ ְּוֵאֶלה 'ָלֵכן כָּ

ן ַאְבָרָהם סּוק ' ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ּפָ ְבנֹו ' ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק'ְועֹוד נֹוָסף ּבַ ִיְצָחק ִמְתַיֵחס כִּ
ל ַאְבָרָהם ל ִיְצָחק, ׁשֶ ָאִביו ׁשֶ ם ַאְבָרָהם ִמְתַיֵחס כְּ   .ְַאך ּגַ

ֶפל ַהָלׁשֹוןַּמהו .2 ל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ? ּ ּכֵ נֹו ׁשֶ ִיְצָחק ָהָיה ּבְ ָפסוק ׁשֶ ר ּבַ ּוַמּדוַע ִנְזּכַ ּ ּ ּּ
ל ִיְצָחק  ?ָאִביו ׁשֶ

א ְלהֹוִדיֵע תּוב ּבָ תֹוָרה ְוׁשֹוֵמר ִמְצוֹותנּוַהכָּ עֹוֵסק ּבַ ן ׁשֶ יַח ַאֲחָריו ּבֵ ַמּנִ ל ָאָדם ׁשֶ כָּ ּ ָלנּו ׁשֶ ָחִביב , ּ
יק' ֵני ההּוא ִלְפ ן ַצּדִ יק ּבֶ הּוא ַצּדִ ׁשֶ נֹו ִיְצָחק . ּוִבְמֻיָחד כְּ ע ֲאָבל ּבְ ן ָרׁשָ יק ּבֶ ַאְבָרָהם ָהָיה ַצּדִ

יק ן ַצּדִ יק ּבֶ תּוב . ָהָיה ַצּדִ ן כָּ ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק'ְוַעל כֵּ ְּוֵאֶלה תֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ּ '
ֵרׁש ְלַמ ִהְתּפָ מֹו ׁשֶ ל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם . ְעָלהכְּ נֹו ׁשֶ הּוא ּבְ ַמח ׁשֶ ִיְצָחק ׂשָ תּוב ְלַלְמֵדנּו ׁשֶ א ַהכָּ ּּבָ ּ

ל ִיְצָחק הּוא ָאִביו ׁשֶ ַמח ׁשֶ   . ׂשָ
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ְרׁשּו ה ׁשֶ, עֹוד ּפֵ יׁשָ ַהתֹוָרה ִהְדּגִ ֵעי ַהּדֹור ָהיּו ' ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק'- ּׁשֶ ֵמַאַחר ְוִרׁשְ
ל ִיְצָחק ֶאָלא ֲאִביֶמֶלךאֹוְמִרים ׁשֶ ְַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ָאִביו ׁשֶ ּ .  

ַתב ּבְ ן ַאְבָרָהם הּוְזַקק לֹוַמר ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת : "י"ַרׁשְִוֵכן כָּ תּוב ִיְצָחק ּבֶ ַתב ַהכָּ כָּ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ָר, ִיְצָחק ָהיּו ֵליָצֵני ַהּדֹור אֹוְמִרים ֵמֲאִביֶמֶלך ִנְתַעּבְ ָרהְְלִפי ׁשֶ ֲהָתה , ה ׂשָ ִנים ׁשָ ָמה ׁשָ ֲהֵרי כַּ ּׁשֶ

ָרה ֵהיֶמנּו ה ַהָקּבָ. ִעם ַאְבָרָהם ְולֹא ִנְתַעּבְ ל ִיְצָחק ּדֹוֶמה ? ה"ֶּמה ָעׂשָ ָניו ׁשֶ ָּצר ְקַלְסֵתר ּפָ
ן . 'ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק': ְוֵהִעידּו ַהּכֹל, ְלַאְבָרָהם אן ִיְצָחק ּבֶ ַתב כָּ כָּ , ַאְבָרָהם ָהָיהְוֶזהּו ׁשֶ

ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ֲהֵרי ֵעדּות ֵיׁש ׁשֶ ָרָאה ֶאת ִיְצָחק ֵהִבין ִמָיד ׁשֶ". ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ַאְבָרָהם '- ּכָּ
  . 'הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

ּבַָה ים"ַרׁשְ ָמֵעאל ּבֶ: " ְמָבֵאר כִּ ִיׁשְ ָאַמר ְלַמְעָלה ּבְ ל ִמְקָרא ְלִפי ׁשֶ ׁשּוטֹו ׁשֶ ר ְלִפי ּפְ ן ַאְבָרָהם ֲאׁשֶ
אן ִיְצָחק. ָּיְלָדה ָהָגר ַהִמְצִרית ן ָהָיה ְלַאְבָרָהם, ֲאָבל כָּ הּוא הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק , ִּעַקר ּבֵ ׁשֶ

ִדְכִתיב  מּוָרה כְּ תֹו ַהּגְ י ְבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלך ָזַרע'ֵּמִאׁשְ ָכִּ י . 'ּ תּוב כִּ כָּ ִדְבֵרי ַהָיִמים ְלַאַחר ׁשֶ ְּוֵכן ּבְ
ֵנ ָמֵעאל ּוְבֵני ְקטּוָרהּבְ   ". 'ַּויֹוֶלד ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק': חֹוֵזר ְוכֹוֵתב ְסָתם, י ַאְבָרָהם ָהיּו ִיְצָחק ְוִיׁשְ

ַתב ַה ָהָיה : "ְּכִלי ָיָקרכָּ ָאַמר ׁשֶ י ׁשֶ ן ַאְבָרָהם'ַאף ַעל ּפִ ל ָמקֹום ֻהְצַרך לֹוַמר ', ּבֶ ַאְבָרָהם 'ְִמכָּ
ָמֵעאלְל', הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ִיׁשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ר ָיְלָדה ָהָגר ַהִמְצִרית': ִפי ׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֲאׁשֶ , בראשית כה(' ּּבֶ

ן ֵאֶצל ַאְבָרָהם, )יב יר ְלׁשֹון ּבֵ ִהְזכִּ ָהָגר, ֲהֵרי ׁשֶ ֲּאָבל ַהתֹוָלָדה ָתָלה ּבְ ֹתַאר , ּ אן ׁשֶ ֻּהְצָרך לֹוַמר כָּ ְ

ן ְוַהתֹוָלָדה ַהּכֹל ִמְתַיֵחס ַאַח ין ְלׁשֹון . ר ַאְבָרָהםַּהּבֵ ָלׁשֹון ִעְבִרי ֵיׁש ִחלּוק ּבֵ י ּבְ ןּכִּ  ִלְלׁשֹון ּבֵ
לֹא תֹוָלָדה, ּתֹוָלָדה ן ֵיָאֵמר ִלְפָעִמים ַאף ּבְ י ְלׁשֹון ּבֵ י , ּכִּ ִנים ַאף ַעל ּפִ י ַהַתְלִמיִדים ְקרּוִין ּבָ ּכִּ

לֹא ְיָלָדם ַמָמׁש  ּׁשֶ ין ַה... ּ ל ּבֵ ְּמַלְמדֹו ּוֵבין ַהמֹוִלידֹו ַמָמׁשְוֵכן ֵיׁש ֶהְבּדֵ ּ ל , ּ ָהָאָדם ְמַקּבֵ י ַמה ׁשֶ כִּ
ל ה ִמַצד ַהְמַקּבֵ ַתּנֶ ֶעֶצם ְוַהִמְקֶרה ִמׁשְ ִמְקֶרה ְולֹא ּבְ ֶּטַבע ְמַלְמדֹו ֶזהּו ּבְ ּ ּּ ָהָאָדם . ּ ֲאָבל ַמה ׁשֶ

ֶעֶצם ל ֶטַבע מֹוִלידֹו ֶזהּו ּבְ ה ִאם יּוַנח , ְמַקּבֵ ַתּנֶ ך ַעל ִטְבעֹו ְּולֹא ִיׁשְ ָמֵעאל לֹא ... ְכָּ ְְלִפיָכך ִיׁשְ

ן ַאְבָרָהם י ִאם ּבֶ ל ִטְבעֹו, ִנְקָרא כִּ י לֹא ִקּבֵ יו ַהּטֹוִבים ְוֶזה , כִּ ִלְמדֹו ַאְבָרָהם ִמַמֲעׂשָ ּזּוַלת ַמה ׁשֶ ּ
ה ַתּנָ ִמְקֶרה ְוִנׁשְ ֲהֵרי ַלּסֹוף ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ָּהָיה ֶאְצלֹו ּבְ ָהָגרְלִפ. ׁשֶ ּיָכך ָתָלה ַהתֹוָלָדה ּבְ ּ י , ְ כִּ

ל ֶטַבע ָהָגר ַהִמְצִרית  יו... ִּקּבֵ ם ִמַמֲעׂשָ ל ֶטַבע ַאְבָרָהם ְוָלַמד ּגַ ן ָתָלה , ֲּאָבל ִיְצָחק ִקּבֵ ַּעל כֵּ
ַאְבָרָהם ן, ַהּכֹל ּבְ   ".ֵּהן ְלׁשֹון תֹוָלָדה, ֵהן ְלׁשֹון ּבֵ

ֵליַדת ִיְצָחק ֶנֱאַמר  .3 ַאְבָרָהם ַּמּדוַע ּבְ תוב ' הֹוִליד'ׁשֶ  ?"ָיַלד"ְּולֹא ּכָ

ַהִמָלה , בַתכָּ ְּכִלי ָיָקרַה ּׁשֶ ְקּדּוק ָנכֹון הּוא' הֹוִליד'ּ י ַאְבָרָהם , ּדִ ָרה הֹוִלידכִּ ּ ֶאת ִיְצָחק ְוִאמֹו ׂשָ
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תּוב ? ּוַמִהי ַההֹוָכָחה ָלֶזה ֲהֵרי כָּ ַּוֶיְעַתר ִיְצָחק ַלה'ׁשֶ י ֲעָקָרה ִהוא' ּ תֹו כִּ ֵניֶהם –' ְּלנַֹכח ִאׁשְ  ׁשְ
ְללּו ַעל ְיָלִדים  ַרׁשִ–ִּהְתּפַ תּוב ּבְ כָּ ֵלל: "י" ּוְכמֹו ׁשֶ ָזִוית זֹו ּוִמְתּפַ ָזִוית , ֶּזה עֹוֵמד ּבְ ְוזֹו עֹוֶמֶדת ּבְ

ֶלֶלתזֹו ּוִמְת ַתב ַרׁשִ– ' 'ר לֹו הֶתָעַּוֵי': ּוְבָכל זֹאת". ּּפַ יק , ּלֹו ְולֹא ָלה: "י" כָּ ֵאין ּדֹוֶמה ְתִפַלת ַצּדִ ּׁשֶ ּ
ע ן ָרׁשָ יק ּבֶ יק ִלְתִפַלת ַצּדִ ן ַצּדִ ְּלִפיָכך לֹו ְולֹא ָלה, ּּבֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעְמָדה לֹו ׁשֶ". ְ - ְזכּותֹו ׁשֶ

 .'ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק'

ה  ִמְדָרׁש מּוָבא ַמֲעׂשֶ ִנים : ")ה"פרשה א ד השירים רבה שיר(ּבַ ר ׁשָ ָהה ִעָמה ֶעׂשֶ ה ְוׁשָ ָ א ָאָדם ִאּשׁ ָּנׂשָ ּ
ֵטל, ְולֹא ָיְלָדה אי ִלּבָ ַ י ִאיִדי. ֵאינֹו ַרּשׁ ר : ָאַמר ַרּבִ ֲהָתה ֶעׂשֶ ָ ּשׁ ִצּדֹון ׁשֶ ה ַאַחת ּבְ ָ ִאּשׁ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

ֲעָלה ְולֹא ָיְלָדה ִנים ִעם ּבַ י ". ּׁשָ נּו ְלַרּבִ ר יֹוַחאי ְוהּוא ָעָנה ָלֶהםֵהם ּפָ ְמעֹון ּבַ ם : "ׁשִ ׁשֵ כְּ
ֶתה ים ֶאָלא ִמתֹוך ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ְרׁשִ ך ֵאין ַאֶתם ִמְתּפָ ֶתה כָּ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ְגֶתם ֶזה ָלֶזה ּבְ ּוַ ִנְזּדַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ְּ ."

דֹוָלה ה ּגְ תֹו, ָעׂשּו ְסֻעּדָ ַעל ְלִאׁשְ ה ָלך ָל: ְּוָאַמר ַהּבַ ל ָחֵפץ ְֲאִני ַמְרׁשֶ ְַקַחת ִאָתך ְלֵבית ָאִביך כָּ ְ ּ
ִתְרִצי ם. ָּיָקר ׁשֶ ָתה ְוִנְרּדַ ָ ּשׁ ָתה ַאַחר ׁשֶ ְפחֹוֶתיָה ? ֶמה ָעׂשְ ן ָרְמָזה ַלֲעָבֶדיָה ּוְלׁשִ ָיׁשַ ְּלַאַחר ׁשֶ
א: ְוָאְמָרה ָלֶהם אּוהּו ּוְקחּו אֹותֹו ְוהֹוִליכּוהּו ְלֵבית ַאּבָ ֶאְמַצע ַהַלְיָלה ָה". ׂשְ ָאָדם ִהְתעֹוֵרר ּּבְ

תֹו ַאל ֶאת ִאׁשְ תֹו? ֵאיפֹה ֲאִני: ְּוׁשָ א: "ָּעְנָתה לֹו ִאׁשְ ֵבית ַאּבָ ַּמה ִלי ּוְלֵבית : ָּאַמר ָלה". "ּבְ
ֶעֶרב: ָּאְמָרה ֵליה? ְָאִביך ך ָאַמְרָת ִלי ּבָ ְּולֹא כָּ ֵביִתי, ְ ֵיׁש ּבְ ל ֵחֶפץ טֹוב ׁשֶ ְטִלי אֹותֹו ּוְלִכי ְלֵבית , ּכָּ
עֹוָלם יֹוֵתר ִמְמך? ְךָאִבי ֵָאין ֵחֶפץ טֹוב ִלי ּבָ ר יֹוַחאי". ּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֵניֶהם ְלַרּבִ , ְלָמֳחָרת ָחְזרּו ׁשְ

ֵלל ֲעֵליֶהם ְוִנְפְקדּו" רּוך הּוא ּפֹוֵקד ֲעָקרֹות, ְָלַלֶמְדך. ָּעַמד ְוִהְתּפַ ְָמה ַהָקדֹוׁש ּבָ יִקים , ּ ַאף ַצּדִ
יִקיםׁשֶ', ה". ּפֹוְקִדים ֲעָקרֹות ַּמֲעִריך ְתִפַלת ַצּדִ ּ ְ ֶיֶלד, ּ תֹו ּבְ ֵרך ֶאת ָהָאָדם ְוִאׁשְ ּּבֵ ְ.  

ַּמּדוַע ְמַצֶיֶנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ .4 ִרְבָקה ִהיא ' ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק'-ּ ת 'ְוׁשֶ ּבַ
תוֵאל ָהֲאַרִמי ּּבְ ּ?' 

ָאִב ָאְמרּו ׁשֶ ְרנּו ֶאת ַטֲענֹות ַהּכֹוְפִרים ׁשֶ ָבר ִהְזכַּ ל ִיְצָחק ָהָיה ֲאִביֶמֶלךכְּ רּור ָהָיה . ְיו ׁשֶ ּבָ ַאף ׁשֶ
ִגיל  ן ִהיא ָיְלָדה ּבְ כֵּ דֹול ׁשֶ ָרה ָקָרה ֵנס ּגָ ְלׂשָ ְּלֻכָלם ׁשֶ ס 90ּ ר ַהּנֵ דֹול ֵמֲאׁשֶ  ְוֶזהּו ֵנס יֹוֵתר ּגָ
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ה ֵאָלה ָקׁשָ אּו ִעם ׁשְ ִעים ּבָ יִקים: אּוָלם ָהְרׁשָ ֵני ַצּדִ ל ׁשְ ָנם ׁשֶ ְֵאיך ֶזה , ִאם ָאֵכן ִיְצָחק הּוא ּבְ

ו מֹו ֵעׂשָ ע כְּ ָיָצא ִמֶמּנּו ָרׁשָ ָּיכֹל ִלְהיֹות ׁשֶ ַתב ? ּ תּוֵאל ְוִכי ֲעַדִין לֹא ִנְכ: "י"ַרׁשִכָּ ת ּבְ ִהיא ּבַ ַּתב ׁשֶ
ַדן ֲאָרם י ? ְוָאחֹות ָלָבן ּוִמּפַ ע ּוְמקֹוָמה ַאְנׁשֵ ע ַוֲאחֹות ָרׁשָ ת ָרׁשָ ָהְיָתה ּבַ ְבָחה ׁשֶ יד ׁשִ ֶּאָלא ְלַהּגִ ּ ּ

ע יֶהם, ֶרׁשַ   ".ְּולֹא ָלְמָדה ִמַמֲעׂשֵ

תּוב ּבַ ִנים ַאַחר ַאֵחי ָהֵאם: "ְּכִלי ָיָקרְוֵכן כָּ ל ָלָבן ַעל, ְורֹב ּבָ ִנים ֶטַבע ׁשֶ ל ֶאָחד ִמן ַהּבָ ן ִקּבֵ  כֵּ
ַּצָיד ָהַרַמאי  ו ַרַמאי ּוְמַרֶמה ֶאת ָאִביו... ּ ָהָיה ֵעׂשָ ַּמה ׁשֶ ָהָיה ָנָבל ְוַרַמאי , ּ ָּיַרׁש ִמָלָבן ָהֲאַרִמי ׁשֶ ּ ּ

נֹוַדע ו". כַּ ל ֵעׂשָ ִאמֹו ׁשֶ יר ׁשֶ תּוב ְלַהְסּבִ א ַהכָּ עָהְיָתה ַצּדֶ, ִרְבָקה, ּּבָ ע ְוָאחֹות ְלָרׁשָ ת ָרׁשָ . ֶקת ּבַ
יָעה ָעֶליָה  ּפִ ִהׁשְ ָלה ׁשֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ת ּבַ ֵיׁש מֹוֶרׁשֶ ּהֹוָכָחה ׁשֶ ּ ּ יר ׁשֶ–ּ תּוב ְלַהְסּבִ א ַהכָּ ַאְבָרָהם '-  ּבָ

א ֶנְכּדֹו ַיֲעקֹב' הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ו, ִּמֶמּנּו ּבָ א ֶנְכּדֹו ֵעׂשָ תּוֵאל ּבָ   .ּוִמּבְ

ַפך"ַע ַּמּדו .5 ִפלֹות" ְׁשָ ָנה? ִּיְצָחק ּתְ ִרים ׁשָ ָהָיה ָנׂשוי ֶעׂשְ ּוַמּדוַע ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ּ ָמה ? ּ
ל ִיְצָחק ִפָלתֹו ׁשֶ ר ִלְלמֹד ִמּכַֹח ּתְ  ?ֶּאְפׁשָ

ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ ר: ")ה, בראשית רבה סג(כָּ עֹׁשֶ ַפך ְתִפלֹות ּבְ ָ ּשׁ י יֹוָחָנן ָאַמר ׁשֶ ַּרּבִ ּ ה : "י"ַרׁשִב ָכַתְו". ְ ִהְרּבָ
ְתִפָלה  ָתה לֹו... ְּוִהְפִציר ּבִ ֵיס ְוִנְתּפַ ֵצר ְוִנְתּפַ ִּנְתּפַ ָנה". ּ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ִיְצָחק ָהָיה ּבֶ ׁשֶ ל ֶזה ָקָרה כְּ , ּכָּ

ה ָ ָלַקח ֶאת ִרְבָקה ְלִאּשׁ ָנה ַאֲחֵרי ׁשֶ ִרים ׁשָ ַפך ְת. ֶּעׂשְ ָנה ְוַרק ָאז ׁשָ ִרים ׁשָ ה ֶעׂשְ ָּלָמה ִחכָּ ְ   ?ִּפלֹותּ

ּבְַלִפי ָה רּוׁש ַהִמָלה , ם"ַרׁשְ ּּפֵ ִביל – הּוא' ְלֹנַכח'ּ ׁשְ   . ּבִ

ך ָחְכָמהַה ַעד ִרְבָקה ְֶמׁשֶ ֵלל ּבְ ִיְצָחק ִהְתּפַ יר ׁשֶ ּ ַמְסּבִ ַעד –ּ ֵלל ּבְ ן הּוא לֹא ָהָיה ָצִריך ְלִהְתּפַ כֵּ ּ ׁשֶ ְ

ִיְצָחק ִיְה י הּוְבַטח ְלַאְבָרָהם ָאִביו ׁשֶ תּוב , ֶיה לֹו ְלֶזַרעַּעְצמֹו כִּ כָּ מֹו ׁשֶ ְוָקָראָת ': )יט, בראשית יז(כְּ
ִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו מֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ ׁש . 'ֶּאת ׁשְ ְלִיְצָחק לֹא ָהָיה ֲחׁשָ

ִנים לֹא ִיְהיּו לֹו ּבָ ַעד ִא. ּׁשֶ ֵלל ִיְצָחק ַאך ְוַרק ּבְ ְָלֵכן ִהְתּפַ תֹו ִרְבָקה ּ ִנים–ּׁשְ ְלדּו לֹו ּבָ ה ִיּוָ ְרכָּ ּדַ . ּ ׁשֶ
ָכל זֹאת ַּפך ְתִפלֹותָּלָמה ׁשָ, ּבְ ּ יל ּבָ? ְ ָנאֶזה ְוִהְמׁשִ יד ִמדוּבְ ה : ַּהַמּגִ ָקׁשָ א ְלַבֵקׁש ּבַ ּבָ ָּאָדם ׁשֶ ּ

תֹו ַבָקׁשָ ה ּוַמֲאִריך ּבְ ֵּמַהֶמֶלך לֹא ַמְרּבֶ ְ ְ ר ָקָצר ְוָלִעְנ, ּ א ְלַבֵקׁש . ָיןֶּאָלא ְמַדּבֵ הּוא ּבָ ׁשֶ ל ֶזה ָנכֹון כְּ ּכָּ
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ָנה ִרים ׁשָ ה ֶעׂשְ ָלַקח ֶאת ִרְבָקה , ָּפִנים ָיפֹותַה ְמָבֵאר? ַמּדּוַע ִחכָּ ׁשֶ ִעים כְּ ן ַאְרּבָ ִיְצָחק ָהָיה ּבֶ
תֹו  ַקְחתֹו ֶאת ִרְבָקה ')כ, בראשית כה(ְּלִאׁשְ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ִרְבָקה ָהְיָתה ּבַ–' ַּוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ ׁשֶ ת  כְּ

לֹׁש יל . ׁשָ ִנים– 12ִהיא לֹא ָהְיָתה ְראּוָיה ָלֶלֶדת ַעד ּגִ ר ׁשָ ר .  ַאֲחֵרי ֶעׂשֶ ה ִיְצָחק עֹוד ֶעׂשֶ ִחכָּ
ִנים ְתבּו ֲחַז, ׁשָ כָּ מֹו ׁשֶ ה ַאֶחֶרת"כְּ ָ ַעל ְמֻחָיב ָלַקַחת ִאּשׁ ִנים ַהּבַ ר ׁשָ ַאֲחֵרי ֶעׂשֶ ִדיּוק . ּל ׁשֶ ּּבְ

ִני ָ ר ַהּשׁ תֹוִלְקַראת סֹוף ֶעׂשֶ ֵלל ִיְצָחק ֲעבּור ִאׁשְ ּם ָהֵאלּו ִהְתּפַ ּ ל ִיְצָחק . ּ ִּמתֹוְצאֹות ְתִפָלתֹו ׁשֶ ּ ּ
יבּות ְוכַֹח ַהְתִפָלה ֲּאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ֶאת ֲחׁשִ תּוב , ּ כָּ מֹו ׁשֶ ל ַהְמַבֵקׁש  ".)מסכת בבא קמא צב(כְּ ּכָּ ּ

ָב ּהּוא ַנֲעָנה ְתִחָלה, רְַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִריך ְלאֹותֹו ּדָ ֵלל ִיְצָחק ". ּ תֹו'ִּהְתּפַ ', ְּלֹנַכח ִאׁשְ
תֹו  ִביל ִאׁשְ ׁשְ ָבר –ּּבִ ּ ּוְלִפיָכך ַנֲעָנה ְתִח–ְ ְוהּוא ָצִריך ְלאֹותֹו ּדָ תּוב, ָּלהְ כָּ מֹו ׁשֶ '  ' הלֹור ֶתָעַּוֵי': כְּ

ָבר– ם ִיְצָחק ָהָיה ָצִריך ְלאֹותֹו ּדָ י ּגַ   .ְ כִּ


