פרק כ"ז -יעקב "גונב" את ברכת עשיו
 )1פסוק א'" :ויהי כי זקן יצחק ,ותיכהן עיניו מראות" .לשם מה התורה מספרת זאת? ________
________________________________________________
________________________________________________
 )2מה מבקש יצחק מעשיו -ולשם מה?______________________________
)3כשרבקה מספרת ליעקב מה שאמר יצחק לעשיו -היא מוסיפה  2מילים ,מהן? (פסוק ז')______
מה יכול להיות שרבקה חשבה ,לפי מילים אלו?___________________________
 )4מאלו מילים בדברי רבקה ליעקב ,אנו רואים שהיא ידעה שיעקב לא ירצה לרמות את אביו? (העתיקי):
_______________________________________________
 )5מאלו מילים בתורה אנו רואים שיעקב מילא את דברי רבקה אך ללא רצון? (פב' י"ד)
________ ________ _________
 )6יעקב אומר לרבקה (פס' י"א)" :הן עשיו אחי איש שעיר -ואנוכי איש חלק .אולי ימושני אבי"...
יעקב אינו מעלה את החשש שמא אביו יזהה את קולו (ובמיוחד -שידוע שאנשים שאינם רואים ,מפתחים
שמיעה מאוד מדויקת!) מה (אולי) ניתן ללמוד מכך על צליל קולם של יעקב ועשיו?___________
בהמשך ,כשיצחק שואל את יעקב "מי אתה בני"? (פס' י"ח) מה עונה לו יעקב? (פס' י"ט) העתיקי____:
________________________________________________
________________________________________________
האם יעקב קיצר בתשובתו?____ .מה היה יעקב יכול לענות ,אם היה חושש שמא אביו יזהה את קולו?
______________
 )7ממה חושש יעקב בפסוק י"ב?_________________________________
מה עונה לו רבקה בפסוק י"ג?__________________________________
 )8כיצד "הכינה" רבקה את יעקב ,לקראת כניסתו אל אביו? (ט"ו -י"ז)________________
________________________________________________
ָה
ש ֶאת ַי ֲע ֹקב ִבְנ ִ
ַת ְַל ִבֵ ֶ
ָה ִב ִַבָיּת ו ִ
ֶֶר ּא ִת ִ
ָדל ַה ֲח ֻמ ֹדת ֲאש
ָה ַה ִג ֹ
ָָו ִבְנ ִ
ַת ִּקַח ּר ְב ָקה ֶאת ִב ְּג ֵדי ֵעש
 )9רבקה לקחה " ו ִ
ַה ִק ָָטן -".חז"ל למדו מכך שעשיו היה מאוד מכבד את יצחק אביו ,והיה משרתו בבגדיו הטובים ביותר.
 )11יצחק תמה על כך שיעקב מיהר מאוד לבוא .מה עונה לו יעקב?_________________
_______________________________________________
 )11מיד אחרי תשובתו של יעקב ,מתעורר חשדו של יצחק והוא אומר (פסוק כ"א) בלשונך:
________________________________________________
(כא) גשה נא ואמשך .אמר בלבו יצחק ,אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו ,וזה
אמר כי הקרה ה' אלקיך:

 )12על פי רש"י ,מה בתשובתו של יעקב ,עורר את חשדו של יצחק?___________________
 ) 13לפי זה ,האם יצחק הכיר היטב את אופי בניו ,למרות שכבר לא יכל לראות?____________

 )14ועוד :לפי זה ,מה הפירוש "הקול קול יעקב"?!_________________________
(למה אין הכוונה במילים "הקול קול יעקב"?)___________________________
 )15האם יצחק בטוח שיעקב הוא עשיו ,או האם הוא מתלבט?_______ הוכיחי מלשון התורה( :פס' כ"ג)
________________________________________________
יצחק עדיין לא בטוח בזהותו של עשיו ולכן שואל את יעקב( :פס' כ"ד)_________________
מה עונה לו הפעם יעקב?_____ הפעם יעקב מקצר /מאריך בתושבתו.
[הערה כאשר התנ"ך רוצה לתאר אדם שטועה במחשבתו על אדם אחר ,התנ"ך מציין זאת במפורש .כמו
ביהודה ותמר" :ויחשבה לזונה" .ובעלי וחנה" :ויחשבה עלי לשיכורה" (שמואל א' ,א')]
 )16כתבי בלשונך את הברכות שקיבל יעקב מיצחק .פרטי ודיקי!
פס' כ"ח __________________________________:מה המשותף לברכות אלו?
פס' כ"ט____________ ________________________________ )1 :
____________ ________________________________ )2
 ) 17מאלו מילים בפסוק ל"ג את לומדת שיצחק לא התחרט על ברכתו ,גם כשהתברר לו שיעקב רימה?
________________________________________________
 )18מה מספר עשיו ליצחק בפסוק ל"ו?______________________________
 )19עשיו מבקש ברכה אחרת  ,ויצחק עונה" :הן גביר שמתיו לך" (פס' ל"ז)[ .גביר= אדון]
רש"י -מסביר שכל מה ששייך לעבד שייך לרבו (לאדונו) ,ולכן -מה יועילו לך הברכות?!
 )21מה כוללת ברכת יצחק לעשיו? (פרטי ודייקי) (לט-מ)______________________:
________________________________________________
 ) 21עשיו רוצה להרוג את יעקב .מה עושה רבקה כדי למנוע זאת? (פס' מ"ב -מ"ו)__________:
________________________________________________
________________________________________________

}

פרק כ"ח -סיום פרשת תולדות.
יצחק קורא ליעקב ושולח אותו לפדן ארם ,כדי לקחת לו אישה משם .כעת יצחק יודע שזה יעקב ,והוא נותן
לו את ברכת האבות(=ברכת אברהם)
מהי ברכת האבות? א) פסוק ג'_________________________________-
ב) פסוק ד'________________________________-
האם יצחק התכוון לתת ברכה זו לעשיו?___ .האם יתכן שרבקה התבלבלה בין הברכות?! (היזכרי
במילים שהיא הוסיפה!)
 ) 23עשיו ראה שיצחק שלח את יעקב למצוא אישה בחרן (ובירך אותו שוב!!) והוא הבין "כי רעות בנות כנען
בעיני יצחק אביו" .עם מי עשיו מתחתן בעקבות זאת?_____________________
האם הוא גרש את נשותיו הראשונות?______ (מאיזו מילה בפס' ט' את לומדת זאת?______)
מי היו נשותיו הראשונות? (פרק כו',ל"ד)______________________________

