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 ח'התשע חשון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

               מודל לעבודת ה' מתוך שגרהכיצחק דמותו של 

    (הושע ויצמןשל הרב י )על פי שיעור תולדותת ופרשל
 
  :בראשית כ"ה, י"ח, כ"ו .1

ה ּתֹולְ  ן ִיְצָחק ֹדתְוֵאלֶּ ת ִיְצָחק...  ַאְבָרָהם בֶּ ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ
ת ַבֲעֵקב ֵעָשו ַוִיְקָרא  זֶּ ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאחֶּ

ת ֹאָתם ַיֲעֹקב ְשמֹו דֶּ ן ִשִשים ָשָנה ְבלֶּ  .ְוִיְצָחק בֶּ
  :ד'-בראשית כ"ח, א' .2

ל ִיְצָחק ַוִיְקָרא ְך אֹ  ַיֲעֹקב אֶּ ר לֹו לֹא ַוְיָברֶּ תֹו ַוְיַצֵוהו ַויֹאמֶּ
ָנה ֲאָרם... ְוֵאל ַשַדי  ִתַקח ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנַען. קום ֵלְך ַפדֶּ

ת ִבְרַכת ן ְלָך אֶּ ְלָך וְלַזְרֲעָך ִאָּתְך  ַאְבָרָהם ְיָבֵרְך ֹאְתָך... ְוִיּתֶּ
ר ָנַתן א   יָך ֲאשֶּ ץ ְמגֻרֶּ רֶּ ת אֶּ  .ְבָרָהםים ְלַא ִק ֹל-ְלִרְשְּתָך אֶּ

 :זוהר )ח"א תולדות קל"ה ע"ב בתרגום( .3
פתח ואמר )שיר השירים ד'(: "מעין גנים באר מים 
חיים ונוזלים מן לבנון", פסוק זה נאמר, אבל הרי 
העמידוהו, "מעין גנים" זה אברהם, "באר מים חיים", 

 .זה יצחק, "ונוזלים מן לבנון", זה יעקב
   :ירושלמי ברכות )פ"א ה"ו( .4

תנה שמו של אברהם ושמו של יעקב, ושמו של ולמה נש
אילו אבותן קראו אותן בשמן אבל  יצחק לא נשתנה?

יצחק הקב"ה קראו יצחק, שנאמר: "וקראת את שמו 
 ."יצחק

 :ראשית כ"ח, ד'ב .5
ת  ת ִבְרַכת ַאְבָרָהם ְלָך וְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְשְּתָך אֶּ ן ְלָך אֶּ ְוִיּתֶּ

ר נָ  יָך ֲאשֶּ ץ ְמגֻרֶּ רֶּ  .ים ְלַאְבָרָהםִק ֹל-ַתן א  אֶּ
 :רש"י .6

שאמר לו: "ואעשך לגוי גדול",  -את ברכת אברהם 
"והתברכו בזרעך". יהיו אותן ברכות האמורות בשבילך, 

 .ממך יצא אותו הגוי ואותו הזרע המבורך
 :פ"ט ע"ב()גמרא שבת  .7

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב 
נו כי אברהם לא ידענו )ישעיהו ס"ג(: "כי אתה אבי

וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך", 
לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם: בניך חטאו לי. 
אמר לפניו: רבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר, 
אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים, אפשר 

יו: דבעי רחמי עלייהו. אמר ליה: בניך חטאו. אמר לפנ

רבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר: לא בסבי 
)בזקנים( טעמא ולא בדרדקי )בילדים( עצה, אמר לו 
ליצחק: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבונו של עולם, בני 

בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, ולא בניך?!  
קראת להם )שמות ד'(: "בני בכורי", עכשיו בני ולא 
בניך?! ועוד, כמה חטאו, כמה שנותיו של אדם שבעים 
שנה, דל עשרין דלא ענשת עלייהו )תסיר עשרים שנה 

פשו להו )נשארו( חמשין, דל  -שלא ענשת עליהן( 
של  עשרין וחמשה דלילותא )תסיר עשרים וחמש שנים

פשו להו עשרין וחמשה, דל תרתי סרי ופלגא  -הלילות( 
דצלויי ומיכל ודבית הכסא )תסיר שתים עשרה שנים 

פשו להו תרתי  -וחצי של תפילה ואכילה ובית הכסא( 
סרי ופלגא )נשארו שתים עשרה שנים וחצי(, אם אתה 

פלגא עלי ופלגא עליך  -מוטב, ואם לאו  -סובל את כולם 
הא  -עליך(, ואם תמצא לומר כולם עלי )חצי עלי וחצי 

קריבית נפשי קמך )הרי הקרבתי עצמי לפניך(. פתחו 
ואמרו "אתה אבינו", אמר להם יצחק: עד שאתם 
מקלסין לי קלסו להקב"ה, ומחוי )ומראה( להו יצחק 
הקב"ה בעינייהו, מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים 

 ."מך)ישעיהו ס"ג(: "אתה ה' אבינו גואלנו מעולם ש
 ד, סז:"בראשית כ .8

"ויביאה יצחק האוהלה שרה אימו וייקח את רבקה 
 ויינחם יצחק אחרי אימו" ויאהבה ותהי לו לאישה

 כג:  –ז, כא "בראשית כ .9
"ויאמר יצחק אל יעקוב גשה נא ואמושך בני האתה זה 
בני עשיו אם לא. וייגש יעקוב אל יצחק אביו וימושוהו 

כי  ולא הכירו ידי עשיו.ויאמר הקול קול יעקוב והידיים 
 כידי עשיו אחיו שעירות ויברכהו"  היו ידיו

 ז, ל"ג: "בראשית כ .10
ר ִמי ֵאפֹוא הוא  ַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגֹדָלה ַעד ְמֹאד ַויֹאמֶּ ַויֶּח 

ם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהו  רֶּ ַגם ַהָצד ַצִיד ַוָיֵבא ִלי ָוֹאַכל ִמֹכל ְבטֶּ
 .ָברוְך ִיְהיֶּה
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 ז, מ:"ת כבראשי .11
יד  ר ָּתִרֶ֔ ָ֣ ד ְוָהָי֙ה ַכֲאשֶּ יָך ַּתֲעֹבֹ֑ ת־ָאִחִ֖ ה ְואֶּ ְחיֶֶּ֔ ְוַעל־ַחְרְבָךָ֣ ִתִֽ

ך ִֽ ל ַצָוארֶּ ֹו ֵמַעָּ֥  וָפַרְקָּתָּ֥ ֻעלִ֖
 ה, כא:"בראשית כ .12

ְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח ִאְשּתֹו ִכי ֲעָקָרה ִהוא"    "ַויֶּ
 תהלים כ"ד, ג':  .13

ה ְבַהר ה' "  "ִמי ַיֲעלֶּ
 ."י ָיקום ִבְמקֹום ָקְדשֹו"וִמ 

 :ויצמןיהושע  הרב .14
אנו צריכים לבנות את הקביעות של ישיבת עם ישראל 
בארצו. אחר שנים של קנין הארץ בכיבוש, הגיע הדור 

 ... שבו הארץ נקנית בחזקה
אנו לא צריכים לחפש מבצעים חלוציים מיוחדים, יוצאי 

רה דופן. אדרבה, אנו צריכים לבנות את השגרה בצו
לבנות משפחות גדולות ויציבות, לבנות  -ערכית וטובה 

אלו משימות לא פשוטות  -חיים נורמליים וערכיים 
 .בדור שלנו, והן המשימות שאנו צריכים להשקיע בהן

 


