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 ת יצחק ליעקב ועשוכו  ר  ב   :כח-זכבראשית פרק 
 מבוא

גובתם ות, ההתחזות של יעקב לעשיו על פי מצוות של רבקה, עוסקים בסיפור ברכות יצחק לבניו ותחילת כח פרקים כז

וברכת  בריחתו של יעקב לחרןולבסוף , של עשיו לקח במרמה את הברכה של יצחק ועשיו כאשר מתברר להם שיעקב

 לפני יציאתו לחרן. ,שיעקב מקבל מאביו ,הדרך
 

 מכוונות למידה השאל

 מהי משמעות הנבואה שקבלה רבקה?א. 

 ו?מדוע מבקש יצחק לברך את עשי. ב

 תה?כניומדוע לא מדברת רבקה עם יצחק על ת. ג

 ב?את ברכתו ליעק קהאם אישר יצח. ד

 ק?תה מיועדת לכל בן לכתחילה? מה ניתן ללמוד מכך על רצונו של יצחימהי הברכה שהי. ה

 

 

  וכ בראשית

ו ַוְיִהי( לד) ן ֵעשָׂ ִעים בֶּ נָׂה ַאְרבָׂ ה ַוִיַקח שָׂ ת ִאשָׂ ת ַהִחִתי ְבֵאִרי ַבת ְיהּוִדית אֶּ ְשַמת ְואֶּ  :ַהִחִתי ֵאיֹלן ַבת בָׂ

יןָׂ ( לה) ק רּוחַ  ֹמַרת ַוִתְהיֶּ ה ְלִיְצחָׂ  ס: ּוְלִרְבקָׂ
 

  כז בראשית

ֵקן ִכי ַוְיִהי( א) ק זָׂ יןָׂ ִיְצחָׂ יו ַוִתְכהֶּ א ֵמְרֹאת ֵעינָׂ ת ַוִיְקרָׂ ו אֶּ ֹדל ְבנוֹ  ֵעשָׂ ר ַהגָׂ יו ַוֹיאמֶּ ר ְבִני ֵאלָׂ יו ַוֹיאמֶּ  :ִהֵנִני ֵאלָׂ

ר( ב) ַקְנִתי נָׂא ִהֵנה ַוֹיאמֶּ ַדְעִתי ֹלא זָׂ  :מֹוִתי יֹום יָׂ

ה( ג) א ְוַעתָׂ יָך נָׂא שָׂ ְלְיָך ֵכלֶּ ָך תֶּ ה ְוֵצא ְוַקְשתֶּ דֶּ ה ַהשָׂ ִיד ִלי ְוצּודָׂ  :צָׂ

ר ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה( ד) ִביָאה ָאַהְבִתי ַכֲאשֶּ ְכָך ַבֲעבּור ְוֹאֵכלָׂה ִלי ְוהָׂ רֶּ ם ַנְפִשי ְתבָׂ רֶּ  :ָאמּות ְבטֶּ

 

 ם יצחק ידע שעשו רשע?הא

 

 :וענה ,פרק כו ותחילת פרק כה ובדברי רש"י ףעיין בפסוקים של סו .1

 א. מדוע כהו עיניו של יצחק? על איזו כלל פרשני מבסס רש"י את פירושו?

 י שלמדנו בפרק כה פסוק כח?"לבין הפירוש של רש ,מה ההבדל בין פירושו של רש"י בפרקינו )כז, א(ב. 

 

 

  כא כז בראשית ן"רמב

 ...אביו בעיני רשע עשו היה לא כי...

 

 .לפי הרמב"ן יצחק לא ידע שעשו רשע ,ופרשנים נוספים)כז, ה( שים לב, בניגוד לרש"י 
 

  עשו, וברכת יצחק

 כז, א בראשית

ֵקן ִכי ַוְיִהי ק זָׂ ֶהין   ִיְצחָׂ כ  יו ַות  א ת ֵעינ   ...ֵמר 

 בראשית כה, כח

ק ַויֱֶּאַהב ת ִיְצחָׂ ו אֶּ י ֵעשָׂ ד כ  יו ַצי  פ    ב 

 י"רש  

הכוונה לנשות עשו, שהיו )אלו  של בעשנן - ותכהין

 .ק(של יצח, ועשן זה הביא לעיוורונו בודה זרהמקטירות לע

 רש"י

אבא היאך מעשרין 'לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו  -יודע ציד 

 ., כסבור אביו שהוא מדקדק במצות?'את המלח ואת התבן
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 ?מדוע מבקש יצחק לברך את עשיו

שאלה זו קשה אף יותר לפי  ?מדוע מבקש יצחק לברך את עשיוהשאלה המרכזית שניצבת בתחילת פרק כז היא, 

שיצחק היה מודע לכך שעשיו היה רשע. לפניך שני הסברים שונים )ובניגוד לשיטת הרמב"ן(  של רוב הפרשניםהגישה 

 .העונים לשאלה זו

 בראשית כז רמב"ן

 .רכי הוא הבכו ה'לנחול את הארץ, ולהיות הוא בעל הברית ל "ברכת אברהם"בהיה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא ( ד)

 ן.בברכה ובכבוד ובמת -את הבכור  )להעדיף( כי המנהג במולידים להכירו( ...ט)

 ...כי לא היה עשו רשע בעיני אביוא( ...כ)

 

 סוף הקדמתו למעשה הברכות ,רש"ר הירש

. יודע היה יצחק כי עשיו את הכוח החומרי, יעקב את הכוח הרוחנישני בניו של יצחק ייצגו שני יסודות בביתו, 

בכוחו החומרי יעבוד לצעיר ולחלש )הגדול( האומה זקוקה לשני הכיוונים. אף הוא כנראה ידע את הנבואה, כי הרב 

קיימו את תעודת אברהם בכוחות משותפים, בלב אחים ממנו: 'ורב יעבוד צעיר'. אך כסבור היה יצחק שעשיו ויעקב י

 ומתוך השלמה הדדית. לפיכך הועיד לעשיו ברכה בעלת תוכן חומרי, וברכה רוחנית היתה שמורה עמו ליעקב... 

אולם מבית לבן ידעה רבקה את הקללה שבפיצול זה, ידעה מניסיונה שהחומר יהיה לברכה וישועה רק בבית שרוח 

רק בידו של זה שרוחו של אברהם מדריכה אותו. היא היטיבה לראות: החומר שאין עמו רוח, אברהם מפעמת בו, 

 היה בעיניה קללה, את הברכה ראתה רק בלתי מחולקת, יורדת על ראשו של אחד. 

 

 :על שתי השאלות הבאות לפי כל אחד מן הפירושים עיין בדבריהם של רמב"ן ורש"ר הירש, וענה .2

 ?את עשיו מדוע מבקש יצחק לברךא. 

 ו?יצחק לברך את עשיבאיזו ברכה מבקש ב. 

 

 תוכנן של הברכות

 -בטבלה שלפניך מבואות שתי ברכות בהן יצחק ברך את יעקב: הראשונה זו הברכה שיצחק תכנן לברך בה את עשיו 

לחרן זו הברכה שיצחק ברך את יעקב לפני יציאתו  ובפועל יעקב קיבל אותה בעקבות מעשה ההתחזות שלו. השנייה

 ברכה זו יצחק ידע בוודאות שיעקב לפניו וייעד אותה מלכתחילה ליעקב. -

 

 :עיין בשתי הברכות שברך יצחק את יעקב, וענה .3

 )בברכה שהייתה מיועדת לעשו(?ברך יצחק את יעקב בברכה הראשונה עיקריים דברים שני א. באילו 

 יצחק את יעקב בברכה השנייה )בברכה שמלכתחילה הייתה מיועדת ליעקב(?ברך עיקריים ב. באילו שני דברים 

 ?מההשוואה הזו, ומה ניתן ללמוד ג. מה ההבדל העיקרי בין שתי הברכות

  .נמק? , ולמי לאאפשר להביא סיוע מהשוואה זו 2למי מהפירושים שקראנו בשאלה ד. 

 הברכה שייעד יצחק לעשו
 )ובפועל זכה בה יעקב(

 הברכה שקיבל יעקב מיצחק לפני צאתו לחרן
 )ואותה ייעד מראש ליעקב(

 כט-כ"ז, כחבראשית 

ן ְלָך אֱ  ְוִיתֶּ  ֹלקים-הָׂ

ַמִים ּוִמְשַמֵני  ץִמַטל ַהשָׂ ָארֶּ ן ְוִתירש: הָׂ גָׂ  ְוֹרב דָׂ

 ְלֻאִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ַעִמים ַיַעְבדּוָך

ָך יָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאמֶּ  ֱהֵוה ְגִביר ְלַאחֶּ

רּוְך: יָך בָׂ ֲרכֶּ יָך ָארּור ּוְמבָׂ  ֹאֲררֶּ

 ד-כ"ח, ג בראשית

ֵרְך ֹאְתָך   ְוֵאל ַשַדי ְיבָׂ

ָך ְוהָׂ   ִייתָׂ ִלְקַהל ַעִמים:ְוַיְפְרָך ְוַיְרבֶּ

ן ת ְלָך ְוִיתֶּ ם אֶּ הָׂ  ִבְרַכת ַאְברָׂ

ְך יָך ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאתָׂ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ת אֶּ  ְלִרְשְתָך אֶּ

ם: הָׂ ר נַָׂתן ֱאֹלקים ְלַאְברָׂ  ֲאשֶּ
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 ?מדוע פועלת רבקה נגד תכניתו של יצחק

  כה בראשית

ִנים ַוִיְתֹרֲצצּו( כב) ּה ַהבָׂ ר ְבִקְרבָׂ ה ֵכן ִאם ַוֹתאמֶּ ה לָׂמָׂ ְך ָאֹנִכי זֶּ ת ִלְדֹרש ַוֵתלֶּ  ':ה אֶּ

ר( כג) ּה' ה ַוֹיאמֶּ ֵרדּו ִמֵמַעִיְך ְלֻאִמים ּוְשֵני ְבִבְטֵנְך גֹוִים ְשֵני לָׂ ץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיפָׂ ֱאמָׂ ַרב יֶּ יר ַיֲעב ד ו  ע   :צ 

 

 יג, כז בראשית

ר ַלי ִאמוֹ  לוֹ  ַוֹתאמֶּ ָך ע  ת  ל  ל  י ק  נ   :ִלי ַקח ְוֵלְך ְבֹקִלי ְשַמע ַאְך ב 

 

  בראשית כז, יג ם"רשב

ַלי ְתָך עָׂ  ".צעיר יעבד ורב": ה"הקב לה שאמר במה בוטחת הייתה כי - ְבִני ִקְללָׂ

 

, ועוד דחפה את יעקב קרא את הפסוקים ואת פירוש רשב"ם, וכתוב מדוע פעלה רבקה נגד תכניתו של יצחק .4

 לפעול בערמה?

 

o ד ,כז בראשית ן"רמב  

 את עובר יצחק היה איך כי ."צעיר יעבוד ורב" - לה' ה אמר אשר הנבואה ,מעולם)ליצחק(  לו רבקה הגידה שלא ונראה

  ?!תצלח לא והיא ,'ה פי

 .)בלא לומר ליצחק( יצחק רשות בלא שהלכה " 'ה את לדרוש ותלך" כי - וצניעות מוסר דרך (1) לו הגידה לא מתחלה והנה

 '.לי המגיד מן גדול הוא כי לנביא נבואה להגיד צריכה אנכי אין' :שאמרה או

 יעקב יברך לא)את עשיו(  אותו באהבתו' :)לעצמה( אמרה כי 'יִת דָׂ לְ  טרם' ה מאת לי הוגד כך' (2) לו לאמר רצתה לא ועתה

 . חפצה ונפש שלם בלב מפיו יעקב ךֵר בָׂ יְת  -)בסיבת המעשה אשר תעשה עתה(  זה בסבת כי ידעה והיא '.שמים בידי הכל ויניח

לבדו סיבב שכך יתרחשו  ה') עלילות נתכנו לבדו ולו, החרב בברכת עשו וגם, יעקב שיתברך כדי' ה מאת סבות הם או (3)

 .(הדברים

 

 הסברים( 3) תפה רבקה את יצחק בדעותיה, ומדוע לא גלתה לו את הנבואה?ימדוע לא שלפי הרמב"ן,  .5

 

 

 ?מה היה יחסו של יעקב לציוויה של רבקה

  כז בראשית

ה( ו) ה ְוִרְבקָׂ ל ָאְמרָׂ ַמְעִתי ִהֵנה ֵלאֹמר ְבנָּׂה ַיֲעֹקב אֶּ ת שָׂ ל ְמַדֵבר ָאִביָך אֶּ ו אֶּ  :ֵלאֹמר ָאִחיָך ֵעשָׂ

ִביָאה( ז) ה ְוֹאֵכלָׂה ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה ַצִיד ִלי הָׂ ְככָׂ רֶּ  :מֹוִתי ִלְפֵני' ה ִלְפֵני ַוֲאבָׂ

ה( ח) ר ְבֹקִלי ְשַמע ְבִני ְוַעתָׂ ה ֲאִני ַלֲאשֶּ ְך ְמַצּוָׂ  :ֹאתָׂ

ְך( ט) ל נָׂא לֶּ ם ִלי ְוַקח ַהֹצאן אֶּ ֵיי ְשֵני ִמשָׂ ה ֹטִבים ִעִזים ְגדָׂ ֱעשֶּ ם ְואֶּ ר ְלָאִביָך ַמְטַעִמים ֹאתָׂ  :ָאֵהב ַכֲאשֶּ

ל ְלָאִביָך ְוֵהֵבאתָׂ ( י) ר ַבֲעֻבר ְוָאכָׂ ְכָך ֲאשֶּ רֶּ  :מֹותוֹ  ִלְפֵני ְיבָׂ

ר( יא) ל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ ה אֶּ ו ֵהן ִאמוֹ  ִרְבקָׂ ִער ִאיש ָאִחי ֵעשָׂ לָׂק ִאיש ְוָאֹנִכי שָׂ  :חָׂ

ִייִתי ָאִבי ְיֻמֵשִני אּוַלי( יב) יו ְוהָׂ ַלי ְוֵהֵבאִתי ִכְמַתְעֵתעַ  ְבֵעינָׂ לָׂה עָׂ ה ְוֹלא ְקלָׂ כָׂ  :ְברָׂ

ר( יג) ַלי ִאמוֹ  לוֹ  ַוֹתאמֶּ ְתָך עָׂ  :ִלי ַקח ְוֵלְך ְבֹקִלי ְשַמע ַאְך ְבִני ִקְללָׂ

 

 ה?וכיצד משכנעת אותו רבק, ש יעקבממה חושעל פי הפשט,  .6
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 יגס בראשית כז, אונקלו  

 .בנבואה דלא ייתון לוטיא עלך ברי ואמרת ליה אמיה עלי אתאמר

 י(.מר לי בנבואה שלא תהיה קללה עליך, בנאאמרה לו אימו: נ)

 

 אור החיים כז, ט 

פירוש, הגם שיש בדברים אלו כגניבת הדעת, עם כל זה יש לך לשמוע בקולי. פירוש, מלבד חיוב מצות  - שמע בקולי

מדובר בנביא )"אליו תשמעון".  )דברים יח, טו( בדברי נביא אמת, וכתיב גם היא נביאהכיבוד אב ואם שהיא מצות עשה, 

נביא באומרו לעבור  ק(יהיה צוד)לזה אמרה 'שמע בקולי'. וכבר כתבנו שיצטדק  ה(שהורה בהוראת שעה לעבור על אחת ממצוות התור

 .הלפי שעעל מצוה ממצות התורה 

 

 ואור החיים, כיצד משכנעת רבקה את יעקב לפעול בערמה? אונקלוסלפי  .7

 

 התגובת יעקב לדברי השכנוע של רבק

  כז פרק בראשית

ְך( יד) ֵבא ַוִיַקח ַוֵילֶּ ר ַמְטַעִמים ִאמוֹ  ַוַתַעש ְלִאמוֹ  ַויָׂ  :ָאִביו ָאֵהב ַכֲאשֶּ

ה ַוִתַקח( טו) ת ִרְבקָׂ ו ִבְגֵדי אֶּ ֹדל ְבנָּׂה ֵעשָׂ ר ַהֲחֻמֹדת ַהגָׂ ּה ֲאשֶּ ִית ִאתָׂ ת ַוַתְלֵבש ַבבָׂ ן ְבנָּׂה ַיֲעֹקב אֶּ טָׂ  :ַהקָׂ

ֵיי ֹעֹרת ְוֵאת( טז) ִעִזים ְגדָׂ ה הָׂ יו ַעל ִהְלִבישָׂ דָׂ ְלַקת ְוַעל יָׂ יו חֶּ ארָׂ  :ַצּוָׂ

ת ַוִתֵתן( יז) ת ַהַמְטַעִמים אֶּ ם ְואֶּ ר ַהלֶּחֶּ ה ֲאשֶּ תָׂ שָׂ  :ְבנָּׂה ַיֲעֹקב ְבַיד עָׂ

 

 הכתוב לתשובתך. ןראיות משתי האם יעקב עשה כמצות אימו, ברצון או בחוסר רצון? הבא  .8

 

  סה פרשה תולדות פרשת( וילנא) רבה בראשית

 .נוס וכפוף ובוכהא -ו" וילך ויקח ויבא לאמ"

 

 "?נוס וכפוף ובוכהכ"אעל מה מבסס המדרש שיעקב עשה את דברי אימו  .9

 

 

  זכ בראשית

ל ַויָֹׂבא( יח) ר ָאִביו אֶּ ר ָאִבי ַוֹיאמֶּ ִני ַוֹיאמֶּ ה ִמי ִהנֶּ  :ְבִני ַאתָׂ

ר( יט) ל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ ו ָאֹנִכי ָאִביו אֶּ ָך ֵעשָׂ ִשיִתי ְבֹכרֶּ ר עָׂ י ִדַבְרתָׂ  ַכֲאשֶּ ה נָׂא קּום ֵאלָׂ ה ְשבָׂ ֲרַכִני ַבֲעבּור ִמֵציִדי ְוָאְכלָׂ ָך ְתבָׂ  :ַנְפשֶּ

ר( כ) ק ַוֹיאמֶּ ל ִיְצחָׂ ה ַמה ְבנוֹ  אֶּ ר ְבִני ִלְמֹצא ִמַהְרתָׂ  זֶּ ה ִכי ַוֹיאמֶּ יָך' ה ִהְקרָׂ נָׂי ֱאֹלהֶּ  :ְלפָׂ

ר( כא) ק ַוֹיאמֶּ ל ִיְצחָׂ ה ַיֲעֹקב אֶּ ה ְבִני ַוֲאֻמְשָך נָׂא ְגשָׂ ה ַהַאתָׂ ו ְבִני זֶּ  :ֹלא ִאם ֵעשָׂ

ל ַיֲעֹקב ַוִיַגש( כב) ק אֶּ ר ַוְיֻמֵשהּו ָאִביו ִיְצחָׂ ַדִים ַיֲעֹקב קֹול ַהֹקל ַוֹיאמֶּ ו ְיֵדי ְוַהיָׂ  :ֵעשָׂ

יּו ִכי ִהִכירוֹ  ְוֹלא( כג) יו הָׂ דָׂ ו ִכיֵדי יָׂ ְרֵכהּו ְשִעֹרת ָאִחיו ֵעשָׂ  :ַוְיבָׂ

ר( כד) ה ַוֹיאמֶּ ה ַאתָׂ ו ְבִני זֶּ ר ֵעשָׂ  :ָאִני ַוֹיאמֶּ

ר( כה) ה ַוֹיאמֶּ ְכָך ְלַמַען ְבִני ִמֵציד ְוֹאְכלָׂה ִלי ַהִגשָׂ רֶּ ש ַנְפִשי ְתבָׂ ֵבא ַוֹיאַכל לוֹ  ַוַיגֶּ  :ַוֵיְשְת  ַיִין לוֹ  ַויָׂ

יו רַוֹיאמֶּ ( כו) ק ֵאלָׂ ה ָאִביו ִיְצחָׂ ה נָׂא ְגשָׂ  :ְבִני ִלי ּוְשקָׂ

ַרח לוֹ  ַוִיַשק ַוִיַגש( כז) ת ַויָׂ יו ֵריחַ  אֶּ דָׂ ֲרֵכהּו ְבגָׂ ר ַוְיבָׂ ה ְכֵריחַ  ְבִני ֵריחַ  ְרֵאה ַוֹיאמֶּ דֶּ ר שָׂ  ':ה ֵבֲרכוֹ  ֲאשֶּ

ן( כח) ֱאֹלִהים ְלָך ְוִיתֶּ ַמִים ִמַטל הָׂ ץ ּוִמְשַמֵני ַהשָׂ ָארֶּ ן ְוֹרב הָׂ גָׂ  :ְוִתיֹרש דָׂ

יָך ְגִביר ֱהֵוה ְלֻאִמים ְלָך ְוִיְשַתֲחוּו ַעִמים ַיַעְבדּוָך( כט) ָך ְבֵני ְלָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלַאחֶּ יָך ִאמֶּ יָך ָארּור ֹאְררֶּ ֲרכֶּ רּוְך ּוְמבָׂ  :בָׂ

 המפגש בין יעקב ליצחק

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a23266bf-3886-4795-a7d4-e7c165b95cb5&lang=HEB


 ועשוברכות יצחק ליעקב : כח-בראשית פרקים כז  

 5  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 

 עיין בפסוקים וענה: ,כד עולה שיצחק חושד שהעומד לפני איננו עשיו-בפסוקים יח .10

 .שהעומד לפני איננו עשו אלא יעקב דשיצחק חש ,ראיות מן הפסוקים שלושא. לפי הפשט, הבא 

 ליצחק לחשוד שהעומד לפניו איננו עשיו? השגרמ הב. לפי הפשט, מה הסיב

 
 

 כב-כא, כז בראשית י"רש

ה  .(פס' כ )"אלהיך' ה הקרה "כי אמר וזה, בפיו שגור שמים שם להיות עשו דרך אין בלבו יצחק אמר - ַוֲאֻמְשָך נָׂא ְגשָׂ

 .(לא פס') "אבי יקום" דבר קנטוריא בלשון עשו אבל, (יט פס')" נא קום" תחנונים בלשון שמדבר - ַיֲעֹקב קֹול

 

 .אילו שתי ראיות נוספות מוסיף רש"י לסיבות שגרמו ליצחק לחשוד שהעומד לפניו איננו עשיו .11

 

 ?תשובות יעקב לשאלות אביוכיצד יש להבין את 

 כד-יח ז,כ בראשית

ל ַויָֹׂבא   ,ָאִביו אֶּ

ר:  ,ָאִבי ַוֹיאמֶּ

ר: ִני, ַוֹיאמֶּ ה ִמי ִהנֶּ  ְבִני? ַאתָׂ

ר ל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ י ָאִביו: אֶּ כ  ו ָאנ  ֶרָך ֵעש  כ  י ב  ית  ש  ... ַכֲאֶשר ע  ת  ַבר   ד 

ר ה :ַוֹיאמֶּ ה ַאתָׂ ו? ְבִני זֶּ  ֵעשָׂ

ר י :ַוֹיאמֶּ  .ָאנ 

 

לפי כל שיטה  ,כד, ובדברי הפרשנים שלפניך, והסבר בטבלה-שיח שמתנהל בין יצחק ליעקב בפסוקים יח-עיין בדו .12

 והאם יעקב שיקר? ?כיצד יש להבין את תשובות יעקב לשאלות אביופרשנית, 
 

  

 חזקוני רש"י אור החיים 
להיות  :פירושו - "אנכי עשו בכורך" 

ו, הנה הוא נעשה ישקנה הבכורה מעש

ו לצד בחינת הבכורה, כי לא יקראו יעש

עשיתי כאשר " :ו בכורו. ואומרויעש

פירוש כי טעם שציווה  -" דברת אלי

לעשו הוא כי הוא בנו הבכור, וכיון שנטל 

 הבכורה, כאילו הדבר בא אלי

אנכי המביא  -אנכי עשו בכורך 

 .ו הוא בכורךילך, ועש

כמה דברים כאשר  - עשיתי

 .דברת אלי

", אני עשו"לא אמר  -ויאמר אני 

 ".אני"אלא 

יש  - אנכי עשו בכורך

מפרשים שלפי צורך שעה 

אפשר לשנות הדיבור, 

כגון אברהם "אמרי לי 

 אחי הוא"...

    . האם יעקב שיקר?א

כיצד יש להבין את . ב

תשובות יעקב 

 ?לשאלות אביו
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 שהוא בירך את יעקב ולא את עשיו תגובת יצחק כשהתברר לו

  כז בראשית

ר ַוְיִהי( ל) ה ַכֲאשֶּ ק ִכלָׂ ֵרְך ִיְצחָׂ ת ְלבָׂ ֹצא ַאְך ַוְיִהי ַיֲעֹקב אֶּ א יָׂ צָׂ ק ְפֵני ֵמֵאת ַיֲעֹקב יָׂ ו ָאִביו ִיְצחָׂ א ָאִחיו ְוֵעשָׂ  :ִמֵצידוֹ  בָׂ

ֵבא ַמְטַעִמים הּוא ַגם ַוַיַעש( לא) ר ְלָאִביו ַויָׂ ֲרַכִני ַבֲעֻבר ְבנוֹ  ִמֵציד ְוֹיאַכל ָאִבי יָֻׂקם ְלָאִביו ַוֹיאמֶּ ָך ְתבָׂ  :ַנְפשֶּ

ר( לב) ק לוֹ  ַוֹיאמֶּ ה ִמי ָאִביו ִיְצחָׂ תָׂ ר אָׂ ו ְבֹכְרָך ִבְנָך ֲאִני ַוֹיאמֶּ  :ֵעשָׂ

ק ַוֶיֱחַרד( לג) ח  צ  ה י  ד  ה ֲחר  ל  ד  א ד ַעד ג    מ 

י ַוי אֶמר  ד הּוא ֵאפו א מ  ד ַהצ  ֵבא ַצי  י ַוי  ַכל ל  א  כ ל ו  ֶטֶרם מ  בו א ב  ֲרֵכהּו ת  ֲאב  רּוְך ַגם ו  ֶיה ב  ה   :י 

ו ִכְשֹמעַ ( לד) ת ֵעשָׂ ה ַוִיְצַעק ָאִביו ִדְבֵרי אֶּ קָׂ ה ְגֹדלָׂה ְצעָׂ רָׂ ר ְמֹאד ַעד ּומָׂ ֲרֵכִני ְלָאִביו ַוֹיאמֶּ  :ָאִבי ָאִני ַגם בָׂ

ר( לה) א ַוֹיאמֶּ ה ָאִחיָך בָׂ ָך ַוִיַקח ְבִמְרמָׂ תֶּ  :ִבְרכָׂ

ר( לו) א ֲהִכי ַוֹיאמֶּ רָׂ ה ַוַיְעְקֵבִני ַיֲעֹקב ְשמוֹ  קָׂ ת ַפֲעַמִים זֶּ ִתי אֶּ ח ְבֹכרָׂ קָׂ ה ְוִהֵנה לָׂ ַקח ַעתָׂ ִתי לָׂ ה ִלי ָאַצְלתָׂ  ֲהֹלא ַוֹיאַמר ִבְרכָׂ כָׂ  :ְברָׂ

ק ַוַיַען( לז) ר ִיְצחָׂ ו ַוֹיאמֶּ   ְלֵעשָׂ

ְך ַשְמִתיו ְגִביר ֵהן  ת לָׂ ל ְואֶּ יו כָׂ חָׂ ִדים לוֹ  נַָׂתִתי אֶּ ן ַלֲעבָׂ גָׂ ה ְסַמְכִתיו ְוִתיֹרש ְודָׂ ה ֵאפֹוא ּוְלכָׂ ה מָׂ ֱעשֶּ  :ְבִני אֶּ

ר( לח) ו ַוֹיאמֶּ ל ֵעשָׂ ה ָאִביו אֶּ כָׂ ֲרֵכִני ָאִבי ְלָך ִהוא ַאַחת ַהְברָׂ א ָאִבי ָאִני ַגם בָׂ ו ַוִישָׂ  :ַוֵיְבךְ  ֹקלוֹ  ֵעשָׂ

ק ַוַיַען( לט) ר ָאִביו ִיְצחָׂ יו ַוֹיאמֶּ ץ ִמְשַמֵני ִהֵנה ֵאלָׂ ָארֶּ ָך ִיְהיֶּה הָׂ בֶּ ַמִים ּוִמַטל מֹושָׂ ל ַהשָׂ  :ֵמעָׂ

ת ִתְחיֶּה ַחְרְבָך ְוַעל( מ) יָׂה ַתֲעֹבד ָאִחיָך ְואֶּ ר ְוהָׂ ִריד ַכֲאשֶּ ַרְקתָׂ  תָׂ ָך ֵמַעל ֻעלוֹ  ּופָׂ ארֶּ  :ַצּוָׂ

 

 :וענהוק לג, סעיין בפ .13

  של יצחק כשהתברר לו שהוא בירך את יעקב ולא את עשיו? התגובה הכפולהמהי א. 

 של יצחק? ב. מה הקושי בתגובה הכפולה

  לג, כז בראשית ן"רמב

 ,'אותו לברך רמני אשר הוא מי' וצועק "מאד עד גדולה חרדה" החרד דרך אין - יהיה ברוך גם ואברכהו תבא בטרם

 ...?!שיקללהו ראוי היה אבל", יהיה ברוך גם" מיד לאמר צעקתו שישלים

 הקדש ברוח ידע אותו שברך מאז כי, ממנו הברכה להעביר לי אפשר שאי, כרחי על -" יהיה ברוך וגם")פירושו(  עמוט

 .לעולם ברכתו)את(  ,לו האהוב בנו דבֶּ שִא  ידע כי - חרד אשר "הגדולה חרדה"ה)הפירוש(  טעם וזהו .עליו ברכתו שחלה

 שתחול אפשר שאי, יעקב היה אליו שהבא דעתו נתן, "איפוא מי" שאמר אחר כי - "במרמה אחיך בא")הפירוש(  טעם זה

 .בזרעו רק)אלא(  הברכה

 

 סותרת של יצחק?כיצד יש לפרש את התגובה הכפולה וה ,לפי הרמב"ן .14

 

 זעקתו של עשיו

  פרשת תולדות פרשה סז, רבהמדרש 

אמר ר' חנינה כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא וותרן הוא  .וגו' "צעקה גדולה ומרהויצעק "כשמע עשו את דברי אביו 

)על מרדכי(  אמרוהיכן נפרע לו? בשושן הבירה שנ ,מאריך רוחו. זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו)ה'( יתוותרון מעיו, אלא 

 , א()אסתר דוגו'  "ויזעק זעקה גדולה ומרה"

 

יצד ו, כהלקח את הברכה מעש אירים שיעקב נהג כשורה כאשר הולעיל ראינו פרשנים המסב שאלה למחשבה: .15

  פירושים אלו מסתדרים עם מדרש רבה?

  



 ועשוברכות יצחק ליעקב : כח-בראשית פרקים כז  

 7  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 מה בין הברכה שקיבל יעקב לברכה שקיבל לעשו?

 

 , וענה:שקיבל עשיו -ייה , לבין הברכה השנבמקום עשיו שקיבל יעקב -השווה בין הברכה הראשונה  .16

 סמן במרקר את הביטויים הדומים בשתי הברכות. א. 

 נושאים שמשותפים לשתי הברכות.כתוב שני ב. 

 מצא שני הבדלים בין הברכות. ג. 

 

 

 

י ה" ה  יד ַכֲאֶשר ו  ר  ת   ת  ַרק  אֶרָך ֵמַעל ֻעּלו   ּופ   באיזה תנאי? -" ַצּו 

  כז בראשית

ק ַוַיַען( לט) ר ָאִביו ִיְצחָׂ יו ַוֹיאמֶּ ץ ִמְשַמֵני ִהֵנה ֵאלָׂ ָארֶּ ָך ִיְהיֶּה הָׂ בֶּ ַמִים ּוִמַטל מֹושָׂ ל ַהשָׂ  :ֵמעָׂ

ת ִתְחיֶּה ַחְרְבָך ְוַעל( מ) י ה ַתֲעֹבד ָאִחיָך ְואֶּ ה  יד ַכֲאֶשר ו  ר  ת   ת  ַרק  אֶרָך ֵמַעל ֻעּלו   ּופ   :ַצּו 

 

תאמעליו ועל זרעו שנ יעקב וזרעו ישלטוש לועשיו, יצחק מבשר לבברכה  יהיו זמנים ש אלא ַתֲעֹבד", ָאִחיָך ר: "ְואֶּ

יָׂהשבהם זרעו של  ר עשיו יצליח להשתחרר מעולו של יעקב שנאמר: "ְוהָׂ ִריד ַכֲאשֶּ ַרְקתָׂ  תָׂ ָך".  ֵמַעל ֻעלוֹ  ּופָׂ ארֶּ אך ַצּוָׂ

בברכה לא נאמר באיזה תנאי עשיו השתחרר מעולו ומשליטתו של יעקב, ננסה לענות על שאלה זו בעזרת פירוש של 

 רש"י:

 , מכז בראשית י"רש

 פה פתחון לך ויהיה, התורה את ישראל כשיעברו כלומר, (ג נה תהלים)" בשיחי אריד" כמו צער לשון - תריד כאשר והיה

ת   ")יעקב ממך, הרי אז(  שנטל הברכות על להצטער)לשוב(  ַרק   ':וגו "ֻעּלו   ּופ 

 

 ואיך תנאי זה נכנס ללשון הכתוב? וכל לפרוק מעליו את עולו של יעקב?מהו התנאי לכך שעשיו י ,לפי רש"י .17

  

 מ(-)פס' לט הברכה שקיבל עשו כט(-)פס' כח הברכה שקיבל יעקב
 

ֱאֹלקים ן ְלָך הָׂ  ְוִיתֶּ

ץ ָארֶּ ַמִים ּוִמְשַמֵני הָׂ  ִמַטל ַהשָׂ

ן ְוִתירש: גָׂ  ְוֹרב דָׂ

 

 ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים

ָך יָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאמֶּ  ֱהֵוה ְגִביר ְלַאחֶּ

 

רּוְך: יָך בָׂ ֲרכֶּ יָך ָארּור ּוְמבָׂ  ֹאֲררֶּ

 

 

ל: ִהֵנה ַמִים ֵמעָׂ ָך ּוִמַטל ַהשָׂ בֶּ ץ ִיְהיֶּה מֹושָׂ ָארֶּ  ִמְשַמֵני הָׂ

 

 ל ַחְרְבָך ִתְחיֶּהְועַ 

 

ת ָאִחיָך ַתֲעֹבד  ְואֶּ

ִריד  ר תָׂ יָׂה ַכֲאשֶּ ַרְקתָׂ  ְוהָׂ ָך: ּופָׂ ארֶּ  ֻעלֹו ֵמַעל ַצּוָׂ
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 8  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

  צאתו של יעקב לחרן -משטמת עשו ותוצאותיה 

  כז בראשית

ו ַוִיְשֹטם( מא) ת ֵעשָׂ ה ַעל ַיֲעֹקב אֶּ כָׂ ר ַהְברָׂ ר ָאִביו ֵבֲרכוֹ  ֲאשֶּ ו ַוֹיאמֶּ ל ְיֵמי ִיְקְרבּו ְבִלבוֹ  ֵעשָׂ ה ָאִבי ֵאבֶּ ת ְוַאַהְרגָׂ  :ָאִחי ַיֲעֹקב אֶּ

ה ַויַֻגד( מב) ת ְלִרְבקָׂ ו ִדְבֵרי אֶּ ֹדל ְבנָּׂה ֵעשָׂ   ַהגָׂ

א ַוִתְשַלח  ן ְבנָּׂה ְלַיֲעֹקב ַוִתְקרָׂ טָׂ ר ַהקָׂ יו ַוֹתאמֶּ ו ִהֵנה ֵאלָׂ ָך ְלָך ִמְתַנֵחם ָאִחיָך ֵעשָׂ ְרגֶּ  :ְלהָׂ

ה( מג) ל ְלָך ְבַרח ְוקּום ְבֹקִלי ְשַמע ְבִני ְוַעתָׂ ן אֶּ בָׂ נָׂה ָאִחי לָׂ רָׂ  :חָׂ

ַשְבתָׂ ( מד) ִמים ִעמוֹ  ְויָׂ ִדים יָׂ ר ַעד ֲאחָׂ שּוב ֲאשֶּ  :ָאִחיָך ֲחַמת תָׂ

ַכח ִמְמָך ָאִחיָך ַאף שּוב ַעד( מה) ר ֵאת ְושָׂ ִשיתָׂ  ֲאשֶּ ַלְחִתי לוֹ  עָׂ ם ּוְלַקְחִתיָך ְושָׂ ה ִמשָׂ ְשַכל לָׂמָׂ ם ַגם אֶּ ד יֹום ְשֵניכֶּ חָׂ  :אֶּ

ר( מו) ה ַוֹתאמֶּ ל ִרְבקָׂ ק אֶּ   ִיְצחָׂ

ה ַיֲעֹקב ֹלֵקחַ  ִאם ֵחת ְבנֹות ִמְפֵני ְבַחַיי ַקְצִתי  ֵאלֶּה ֵחת ִמְבנֹות ִאשָׂ ץ ִמְבנֹות כָׂ ָארֶּ ה הָׂ מָׂ  :ַחִיים ִלי לָׂ

 העמק דבר  

 .וישעת עשיבאשר לא רצתה רבקה להודיע ליצחק ר

 

  ו.יעשכניתו של ולהצילו מתכדי , רבקה שולחת את יעקב לחרן .18

 מה ההבדל? ,מו( 'לעומת הנימוק שהיא נותנת ליצחק )פס, מג(-נותנת ליעקב )פס' מביא הנימוק שהבין  ההשווא. 

 יעזר בפירושו של בעל "העמק דבר".ב. מדוע היא אומרת ליצחק נימוק אחר? ה

 

 ב לפני צאתו לחרןקהציווי והברכה של יצחק ליע 

  כח בראשית

א( א) ק ַוִיְקרָׂ ל ִיְצחָׂ ְך ַיֲעֹקב אֶּ רֶּ ר ַוְיַצֵּוהּו ֹאתוֹ  ַוְיבָׂ ה ִתַקח ֹלא לוֹ  ַוֹיאמֶּ ַען ִמְבנֹות ִאשָׂ  :ְכנָׂ

נָׂה ֵלְך קּום( ב) ם ַפדֶּ ה ֲארָׂ ָך ֲאִבי ְבתּוֵאל ֵביתָׂ ם ְלָך ְוַקח ִאמֶּ ה ִמשָׂ ן ִמְבנֹות ִאשָׂ בָׂ ָך ֲאִחי לָׂ  :ִאמֶּ

ֵרְך ַשַדי ְוֵאל( ג) ָך ְוַיְפְרָך ֹאְתָך ְיבָׂ ִייתָׂ  ְוַיְרבֶּ  :ַעִמים ִלְקַהל ְוהָׂ

ן( ד) ת ְלָך ְוִיתֶּ ם ִבְרַכת אֶּ הָׂ ְך ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ַאְברָׂ ת ְלִרְשְתָך ִאתָׂ ץ אֶּ רֶּ יָך אֶּ ר ְמֻגרֶּ ַתן ֲאשֶּ ם ֱאֹלִהים נָׂ הָׂ  :ְלַאְברָׂ

ק ַוִיְשַלח( ה) ת ִיְצחָׂ ְך ַיֲעֹקב אֶּ נָׂה ַוֵילֶּ ם ַפדֶּ ל ֲארָׂ ן אֶּ בָׂ ן לָׂ ֲאַרִמי ְבתּוֵאל בֶּ ה ֲאִחי הָׂ ו ַיֲעֹקב ֵאם ִרְבקָׂ  :ְוֵעשָׂ

 

 ה, וענה:-עיין בפרק כח פסוקים א .19

 ?בחרןומצווה עליו לשאת אישה ממשפחתו  ,מבנות כנעןמדוע לדעתך יצחק אוסר על יעקב לקחת אישה א. 

 מה ניתן ללמוד מכך? משתי הברכות בפרק כז?  שונהב. מהו תוכן הברכה שהוא נותן לו כעת? במה היא 

 

 

 


