
 ברכות יצחק ליעקב ועשו :  כח- בראשית פרקים כז  

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

 

 ת יצחק ליעקב ועשו כֹור  ב    :כח-ז כבראשית 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 של יצחק ועשיו כאשר מתברר להם שיעקב לקח במרמה את הברכה

 לפני יציאתו לחרן.   ,שיעקב מקבל מאביו ,הדרך
 

 מכוונות למידה   השאל

 ו? מדוע מבקש יצחק לברך את עשי. א

 ק? תה מיועדת לכל בן לכתחילה? מה ניתן ללמוד מכך על רצונו של יצח י מהי הברכה שהיב. 

 ? תו של יצחקי כנו רבקה פועלת בערמה לבטל את תמדוע . ג

 ? ההבדלים בין הברכה שקיבל יעקב לברה שקיבל עשיומה . ד

 

 

 תכניתו של יצחק 

 

   כז בראשית

ָ  ִיְצָחק ָזֵקן ִכי ַוְיִהי( א)  : ִהֵנִני ֵאָליו ַויֹאֶמר ְבִני  ֵאָליו  ַויֹאֶמר ַהָגֹדל ְבנֹו  ֵעָשו  ֶאת ַוִיְקָרא ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַוִתְכֶהין

 : מֹוִתי יֹום  ָיַדְעִתי  לֹא ָזַקְנִתי ָנא  ִהֵנה ַויֹאֶמר( ב)

 :ָצִיד  ִלי ְוצּוָדה   ַהָשֶדה ְוֵצא ְוַקְשֶתָך ֶתְלְיָך ֵכֶליָך ָנא ָשא  ְוַעָתה( ג)

 :ָאמּות ְבֶטֶרם ַנְפִשי ְתָבֶרְכָך ַבֲעבּור ְוֹאֵכָלה ִלי ְוָהִביָאה  ָאַהְבִתי  ַכֲאֶשר ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה( ד)

 

 יצחק רוצה לברך את עשו כיון שהוא חושב שיום מיתתו קרב: 

 ". ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת" -  עיניו כהו א. 

 ". ַוְיִהי ִכי ָזֵקן, ָזַקְנִתי"  -הוא חש בזקנותו ב. 

 ". ְבֶטֶרם ָאמּות"  -מעריך שיום מותו קרב  ג. 
 

 ד.- ם אמפסוקי ת לכךו ראי ארבעהבא   .פשט עולה שקיימת מערכת יחסים יפה בין יצחק האב לעשו הבןן המ .1

 

  

 תכניתו של יצחק ותגובת רבקה 
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 מה תגובתה של רבקה אמנו לתכנית של יצחק? 

 .רבקה רוקמת תכנית שונה בכדי שיעקב יזכה בברכת יצחק ולא עשו

   כז בראשית

נֹוְוִרְבָקה ֹשַמַעת ְבַדֵבר ִיְצָחק ֶאל )ה(  ו ב   ַוֵיֶלְך ֵעָשו ַהָשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא: ֵעשָׂ

ּה ַיֲעֹקב ֶאל  ָאְמָרה ְוִרְבָקה( ו) נָׂ יָך  ֶאת ָשַמְעִתי ִהֵנה ֵלאֹמר ב  ב  ו ֶאל ְמַדֵבר אָׂ יָך ֵעשָׂ ח   :ֵלאֹמר  אָׂ

 :מֹוִתי ִלְפֵני' ה ִלְפֵני  ַוֲאָבֶרְכָכה  ְוֹאֵכָלה ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה   ַצִיד ִלי  ָהִביָאה( ז)

י ְוַעָתה ( ח) נ   : ֹאָתְך ְמַצָּוה ֲאִני ַלֲאֶשר  ְבֹקִלי  ְשַמע ב 

 :ָאֵהב ַכֲאֶשר ְלָאִביָך ַמְטַעִמים ֹאָתם ְוֶאֱעֶשה  ֹטִבים ִעִזים ְגָדֵיי ְשֵני ִמָשם ִלי  ְוַקח  ַהצֹאן ֶאל ָנא ֶלְך( ט)

יָך  ְוֵהֵבאתָ ( י) ב  אָׂ  :מֹותֹו  ִלְפֵני ְיָבֶרְכָך ֲאֶשר ַבֲעֻבר  ְוָאָכל  ל 

ה  ֶאל ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר( יא) קָׂ ב  ּמֹו ר  ו ֵהן א  י ֵעשָׂ ח   : ָחָלק ִאיש ְוָאֹנִכי ָשִער ִאיש אָׂ

י ְיֻמֵשִני אּוַלי( יב) ב   : ְבָרָכה ְולֹא  ְקָלָלה  ָעַלי ְוֵהֵבאִתי  ֵתעַ ִכְמַתעְ  ְבֵעיָניו  ְוָהִייִתי אָׂ

ּמֹו  לֹו  ַותֹאֶמר( יג) י ִקְלָלְתָך ָעַלי א  נ   :ִלי  ַקח ְוֵלְך  ְבֹקִלי ְשַמע ַאְך ב 
 

 

 :בפסוקים אלה כדאי לשים לב לדברים הבאים

 ה. רבקה פונה מיד ליעקב ולא משתפת את יצחק בתכנית )א( 

  : ָאִביָך, ָאִבי, ְבִני, ְבנֹו, ְבָנּה, ָאִחיָך, ָאִחי, ִאמֹו)ולא בשמות של הדמויות( בכינויי משפחהשימוש רב הכתוב עושה   )ב( 

 דבר שמעיד על  המתח הגדול  ביחסים המשפחתיים.  -

. הכתוב ממחיש )ו, ח, יג(, ואילו יעקב הוא ְבָנּה של רבקה  )ה(כינויים השונים של הבנים: עשו הוא ְבנֹו של יצחק  ה )ג( 

ה: "ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָשו ִכי ַצִיד ְבִפיו ְוִרְבָקה  "כך את מערכת היחסים בין ההורים לבנים שנזכרה כבר בפרק כ

 (.)בראשית כה, כח ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב" 

 (. )ט"ֶלְך ָנא"    בלשון בקשהוהן    ,)ח, יג(ע ְבֹקִלי ַלֲאֶשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך"  וסמכות "ְשמַ   בלשון ציווירבקה משתמשת הן   )ד( 
 

 ה?וכיצד משכנעת אותו רבק, ש יעקבממה חושעל פי הפשט,  .2
 
 
 

 ביצוע התוכנית 

   כז פרק בראשית

 : ָאִביו ָאֵהב ַכֲאֶשר ַמְטַעִמים ִאמֹו ַוַתַעש  ְלִאמֹו ַוָיֵבא ַוִיַקח ַוֵיֶלְך( יד)

נָּׂה ֵעָשו  ִבְגֵדי ֶאת  ִרְבָקה ַוִתַקח ( טו) ֹדל ב  נָּׂה  ַיֲעֹקב  ֶאת  ַוַתְלֵבש  ַבָבִית ִאָתּה  ֲאֶשר  ַהֲחֻמֹדת  ַהגָׂ ן ב  טָׂ  :ַהקָׂ

 : ַצָּואָריו ֶחְלַקת ְוַעל ָיָדיו  ַעל ִהְלִביָשה ָהִעִזים ְגָדֵיי   ֹעֹרת ְוֵאת( טז)

נָּׂה ַיֲעֹקב  ְבַיד  ָעָשָתה  ֲאֶשר ַהֶלֶחם ְוֶאת   ַהַמְטַעִמים ֶאת ַוִתֵתן ( יז)  :ב 

 

 האם יעקב עשה כמצות אימו, ברצון או בחוסר רצון? הבא שתי ראיות מן הכתוב לתשובתך. .3

 
 

   סה פרשה תולדות פרשת ( וילנא )  רבה בראשית

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

 

 "? נוס וכפוף ובוכהכ"א על מה מבסס המדרש שיעקב עשה את דברי אימו  .4
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 הפער בין יצחק לרבקה 

 ?יצחק לברך את עשיו ביקשמדוע 

 ם. יח"ל שתי דרכי 5יח"ל צריכים להכיר דרך אחת ותלמידי  3תלמידי 

 

   ?מדוע מבקש יצחק לברך את עשיוהשאלה המרכזית שניצבת בתחילת פרק כז היא, 

 

 רמב"ן, וענה על השאלות הבאות לפי כל אחד מן הפירושים:ה רד"ק והעיין בדבריהם של  .5

 האם יצחק ידע שעשיו אינו אדם הגון וטוב?  א.

 (. העם והארץההבטחה של ה' על ברכות " ) האם יצחק התכוון לברך את עשיו "בברכת אברהם .ב

   ?יצחק לברך את עשיומדוע מבקש  ג. 

 לגבי יעקב? יצחק  מה הייתה התוכנית של ד. 
 

 נגד תכניתו של יצחק? בערמה מדוע רבקה פועלת 

 הסבר ראשון

 של רבקה? נמק.  ת הערמה עיין שוב בפירוש הרד"ק והרמב"ן, לפי איזה פירוש מובן יותר הצורך בפעול .6
 
 
 
 
 
 

 שני הסבר 

   כה בראשית

 ': ה ֶאת ִלְדֹרש ַוֵתֶלְך  ָאֹנִכי ֶזה ָלָמה ֵכן  ִאם ַותֹאֶמר  ְבִקְרָבּה ַהָבִנים ַוִיְתֹרֲצצּו( כב)

ַרב ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם  ּוְלֹאם ִיָפֵרדּו ִמֵמַעִיְך ְלֻאִמים ּוְשֵני ְבִבְטֵנְך גֹוִים ְשֵני  ָלּה' ה  ַויֹאֶמר( כג) יר ַיֲעֹבד ו  ע   :צָׂ

 

 יג , כז בראשית

ַלי  ִאמֹו לֹו ַותֹאֶמר ָך עָׂ ת  לָׂ ל  י ק  נ   : ִלי ַקח  ְוֵלְך  ְבֹקִלי ְשַמע ַאְך ב 

 

   בראשית כז, יג ם"רשב

 ". צעיר  יעבד ורב": ה" הקב לה שאמר במה בוטחת הייתה כי - ְבִני ִקְלָלְתָך ָעַלי

 

 קרא את הפסוקים ואת פירוש רשב"ם, וענה: .7

 מתכננן לברך את עשיו? א. איזו ברכה חשבה רבקה שיצחק 

 ב. מדוע פעלה רבקה נגד תכניתו של יצחק, ועוד דחפה את יעקב לפעול בערמה? 

 
 

  

 , ד בראשית פרק כז רד"ק

לברכתו כי לא היה  )עשיו(  כי ידע כי צריך הוא  

צריך   היה  לא  יעקב  אבל  וטוב,  הגון  איש 

לו    " ברכת אברהם"לברכה, כי ידע יצחק כי  

לאברהם,   המיוחד  הזרע  קיום  וברית  תהיה 

ואברהם גם כן לא ברך    .ובניו ירשו את הארץ

 . את יצחק

 כא -רמב"ן בראשית כז, ד

בדעתו   ב היה  הוא  שיזכה  אותו  אברהם"לברך  את    " ברכת  לנחול 

ל הברית  בעל  הוא  ולהיות  הבכו  ה'הארץ,  הוא  כ ר.כי  המנהג  ..  י 

כי  ..  ן.בברכה ובכבוד ובמת  - את הבכור    )להעדיף(   במולידים להכיר 

 ...לא היה עשו רשע בעיני אביו

הגדול)רבקה(  והיא ורשעת  הקטן  ִצְדקת  מדעתה  בכל    ,,  תשתדל 

 . יר הברכה והכבוד מן הגדול אל הקטןהטורח הזה להעב
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   זכ בראשית

 :ְבִני ַאָתה ִמי  ִהֶנִני ַויֹאֶמר ָאִבי ַויֹאֶמר   ָאִביו ֶאל ַוָיבֹא( יח)

 :ַנְפֶשָך   ְתָבֲרַכִני ַבֲעבּור ִמֵציִדי ְוָאְכָלה ְשָבה ָנא קּום ֵאָלי ִדַבְרתָ  ַכֲאֶשר ָעִשיִתי ְבֹכֶרָך  ֵעָשו ָאֹנִכי ָאִביו ֶאל ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר( יט)

 : ְלָפָני ֱאֹלֶהיָך' ה ִהְקָרה ִכי  ַויֹאֶמר ְבִני  ִלְמצֹא ִמַהְרתָ  ֶזה ַמה  ְבנֹו  ֶאל ִיְצָחק  ַויֹאֶמר( כ)

 : לֹא ִאם ֵעָשו ְבִני  ֶזה ַהַאָתה ְבִני ַוֲאֻמְשָך ָנא ְגָשה ַיֲעֹקב  ֶאל  ִיְצָחק  ַויֹאֶמר( כא)

 : ֵעָשו ְיֵדי ְוַהָיַדִים ַיֲעֹקב  קֹול ַהֹקל  ַויֹאֶמר  ַוְיֻמֵשהּו ָאִביו ִיְצָחק ֶאל  ַיֲעֹקב ַוִיַגש( כב)

  :ַוְיָבְרֵכהּו  ְשִעֹרת, ָאִחיו ֵעָשו ִכיֵדי ָיָדיו  ָהיּו ִכי ִהִכירֹו ְולֹא( כג)

 : ָאִני ַויֹאֶמר  ֵעָשו  ְבִני ֶזה ַאָתה ַויֹאֶמר( כד)

 :ַוֵיְשְת  ַיִין   לֹו  ַוָיֵבא  ַויֹאַכל לֹו ַוַיֶגש  ַנְפִשי ְתָבֶרְכָך ְלַמַען  ְבִני ִמֵציד  ְוֹאְכָלה  ִלי  ַהִגָשה  ַויֹאֶמר( כה)

 :ְבִני ִלי ּוְשָקה ָנא ְגָשה ָאִביו ִיְצָחק ֵאָליו ַויֹאֶמר ( כו)

 ': ה ֵבֲרכֹו ֲאֶשר ָשֶדה  ְכֵריחַ  ְבִני ֵריחַ  ְרֵאה ַויֹאֶמר ַוְיָבֲרֵכהּו  ְבָגָדיו ֵריחַ  ֶאת ַוָיַרח לֹו ַוִיַשק ַוִיַגש( כז)

 :ְוִתיֹרש ָדָגן ְוֹרב  ָהָאֶרץ  ּוִמְשַמֵני ַהָשַמִים  ִמַטל ָהֱאֹלִהים  ְלָך ְוִיֶתן( כח)

 : ָברּוְך ּוְמָבֲרֶכיָך ָארּור  ֹאְרֶריָך ִאֶמָך  ְבֵני ְלָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלַאֶחיָך  ְגִביר ֱהֵוה   ְלֻאִמים ְלָך  ְוִיְשַתֲחוּו  ַעִמים  ַיַעְבדּוָך( כט)

 

 יצחק החשד של 

 עיין בפסוקים וענה: ,כד עולה שיצחק חושד שהעומד לפני איננו עשיו-בפסוקים יח .8

 . 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

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

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

 

 . לסיבות שגרמו ליצחק לחשוד שהעומד לפניו איננו עשיואילו שתי ראיות נוספות מוסיף רש"י   .9

 

  

 המפגש בין יעקב ליצחק 

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a23266bf-3886-4795-a7d4-e7c165b95cb5&lang=HEB
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 ?כיצד יש להבין את תשובות יעקב לשאלות אביו 

 כד -יח ז,כ בראשית

   ,ָאִביו ֶאל ַוָיבֹא

 , ָאִבי ַויֹאֶמר:

 ְבִני?  ַאָתה ִמי ִהֶנִני, ַויֹאֶמר:

י ָאִביו: ֶאל ַיֲעֹקב  ַויֹאֶמר ֹנכ  ו  אָׂ ֹכֶרָך ֵעשָׂ י ב  ית  ש  ...  ַכֲאֶשר עָׂ תָׂ ַבר   ד 

 ֵעָשו?  ְבִני ֶזה ַאָתה  :ַויֹאֶמר

י :ַויֹאֶמר נ   . אָׂ

 

לפי כל שיטה    ,כד, ובדברי הפרשנים שלפניך, והסבר בטבלה-שיח שמתנהל בין יצחק ליעקב בפסוקים יח -עיין בדו .10

 והאם יעקב שיקר?  ?כיצד יש להבין את תשובות יעקב לשאלות אביו פרשנית, 
 

 

 

  

 חזקוני  רש"י אור החיים  
 

בכורך" עשו  להיות    :פירושו   -  "אנכי 

מעש הבכורה  נעשה ישקנה  הוא  הנה  ו, 

ו לצד בחינת הבכורה, כי לא יקראו  יעש

ואומרויעש בכורו.  כאשר  "  :ו  עשיתי 

אלי שציווה    -"  דברת  טעם  כי  פירוש 

לעשו הוא כי הוא בנו הבכור, וכיון שנטל 

 .הבכורה, כאילו הדבר בא אלי

אנכי המביא    -אנכי עשו בכורך  

 . ו הוא בכורךילך, ועש

כאשר   -עשיתי   דברים  כמה 

 .דברת אלי

", אני עשו"לא אמר    -ויאמר אני  

 ". אני"אלא 

בכורך עשו  יש    -  אנכי 

מפרשים שלפי צורך שעה 

הדיבור,   לשנות  אפשר 

לי  "אמרי  אברהם  כגון 

 אחי הוא"... 

    יעקב שיקר? . האם א

כיצד יש להבין את  . ב

תשובות יעקב  

 ?לשאלות אביו
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 ו ליצחק יהמפגש בין עש 

   כז בראשית

יו ִיְצָחק ְפֵני ֵמֵאת ַיֲעֹקב ָיָצא ָיצֹא  ַאְך ַוְיִהי  ַיֲעֹקב ֶאת ְלָבֵרְך ִיְצָחק ִכָלה ַכֲאֶשר ַוְיִהי( ל) ב  יו ְוֵעָשו  אָׂ ח   : ִמֵצידֹו ָבא אָׂ

יו ַוָיֵבא ַמְטַעִמים הּוא ַגם  ַוַיַעש( לא) ב  אָׂ יו ַויֹאֶמר  ל  ב  אָׂ י ָיֻקם   ל  ב  נֹו ִמֵציד ְויֹאַכל אָׂ  :ַנְפֶשָך ְתָבֲרַכִני ַבֲעֻבר ב 

יו ִיְצָחק  לֹו  ַויֹאֶמר( לב) ב  ָך ֲאִני ַויֹאֶמר ָאָתה  ִמי אָׂ נ   :ֵעָשו ְבֹכְרָך  ב 

ק  ַוֶיֱחַרד( לג) חָׂ צ  ה י  דָׂ ה  ֲחרָׂ ֹדלָׂ ֹאד ַעד ג     מ 

י ַויֹאֶמר  ד  הּוא ֵאפֹוא מ  ד ַהצָׂ י ַויֵָׂבא ַצי  ֹאַכל  ל  ֹכל וָׂ ֶטֶרם מ  בֹוא ב  ֲרֵכהּו תָׂ ֲאבָׂ רּוְך ַגם וָׂ ֶיה בָׂ ה   :י 

יו  ִדְבֵרי ֶאת  ֵעָשו ִכְשֹמעַ ( לד) ב  יו ַויֹאֶמר ְמֹאד ַעד  ּוָמָרה  ְגֹדָלה  ְצָעָקה ַוִיְצַעק אָׂ ב  אָׂ י  ָאִני ַגם  ָבֲרֵכִני ל  ב   :אָׂ

יָך ָבא ַויֹאֶמר( לה) ח   : ִבְרָכֶתָך ַוִיַקח ְבִמְרָמה אָׂ

 : ְבָרָכה  ִלי  ָאַצְלתָ   ֲהלֹא  ַויֹאַמר  ִבְרָכִתי  ָלַקח  ַעָתה  ְוִהֵנה   ָלָקח  ְבֹכָרִתי  ֶאת  ַפֲעַמִים  ֶזה   ַוַיְעְקֵבִני  ַיֲעֹקב  ְשמֹו  ָקָרא  ֲהִכי  ַויֹאֶמר(  לו)

   ְלֵעָשו ַויֹאֶמר ִיְצָחק ַוַיַען( לז)

יו  ָכל ְוֶאת  ָלְך ַשְמִתיו ְגִביר ֵהן  י ֶאֱעֶשה  ָמה ֵאפֹוא  ּוְלָכה   ְסַמְכִתיו ְוִתיֹרש ְוָדָגן  ַלֲעָבִדים  לֹו ָנַתִתי  ֶאחָׂ נ   : ב 

יו ֶאל  ֵעָשו ַויֹאֶמר( לח) ב  י ְלָך  ִהוא ַאַחת ַהְבָרָכה אָׂ ב  י  ָאִני ַגם ָבֲרֵכִני  אָׂ ב   :ַוֵיְבךְ  ֹקלֹו ֵעָשו ַוִיָשא  אָׂ

יו ִיְצָחק ַוַיַען( לט) ב   : ֵמָעל ַהָשַמִים ּוִמַטל מֹוָשֶבָך ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  ִמְשַמֵני ִהֵנה   ֵאָליו  ַויֹאֶמר  אָׂ

יָך ְוֶאת ִתְחֶיה ַחְרְבָך ְוַעל( מ) ח   : ַצָּואֶרָך ֵמַעל  ֻעלֹו ּוָפַרְקתָ   ָתִריד ַכֲאֶשר ְוָהָיה  ַתֲעֹבד אָׂ

 

אח( ולא נוקט בשמותיהם של הדמויות וזאת  ו  )אב, בן   בכינויי המשפחהכדאי לשים לב, שהכתוב עושה שימוש רב  

 . שיח-בדוהמשפחתי המתח  כדי להבליט את גודל 

 :וק לג, וענהס עיין בפ .11

   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   דבֶ 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 .12

 

 זעקתו של עשיו 

  פרשת תולדות פרשה סז, רבהמדרש 

אמר ר' חנינה כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא וותרן    .וגו'  " ויצעק צעקה גדולה ומרה"שמע עשו את דברי אביו  שכ

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

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

 

יצד  ו, כי לקח את הברכה מעש  אלעיל ראינו פרשנים המסבירים שיעקב נהג כשורה כאשר הו  חשבה:שאלה למ  .13

   פירושים אלו מסתדרים עם מדרש רבה?
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 תוכנן של הברכות - ברכות יצחק לבניו

 השוואה בין שתי הברכות שקיבל יעקב מיצחק 

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

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

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

 

 עיין בשתי הברכות שברך יצחק את יעקב, וענה:  .14

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

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

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

 אפשר להביא סיוע מהשוואה זו, ולמי לא? נמק.  5בשאלה   שהבאנולמי מהפירושים ד. 
 
 
 
 
 

 :בל עשוהברכה שקיבל יעקב לברכה שקי ביןוואה שה

 

 , וענה: שקיבל עשיו -ייה , לבין הברכה השנבמקום עשיו שקיבל יעקב -השווה בין הברכה הראשונה   .15

 סמן במרקר את הביטויים הדומים בשתי הברכות.  א. 

 כתוב שני נושאים שמשותפים לשתי הברכות. ב. 

 מצא שני הבדלים בין הברכות.  ג. 
 

  

 הברכה שייעד יצחק לעשו
 )ובפועל זכה בה יעקב( 

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

 כט -כ"ז, כח בראשית 

 ֹלקים -ָהאֱ  ְוִיֶתן ְלָך

 ְוֹרב ָדָגן ְוִתירש:  ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָאֶרץ

 ְלֻאִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך  ַעִמים  ַיַעְבדּוָך

 ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאֶמָך 

 ֹאֲרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך: 

 ד -כ"ח, גבראשית 

 ְוֵאל ַשַדי ְיָבֵרְך ֹאְתָך  

 ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִמים:

 ַאְבָרָהם ִבְרַכת  ֶאת ְלָך  ְוִיֶתן

 ְלִרְשְתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך  ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתְך

 ֲאֶשר ָנַתן ֱאֹלקים ְלַאְבָרָהם: 

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

 ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלקים 

 ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָאֶרץ 

 ְוֹרב ָדָגן ְוִתירש: 

 

 ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים

 ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאֶמָך  ֱהֵוה

 

 ֹאֲרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך: 

 

 

 ִמְשַמֵני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָשֶבָך ּוִמַטל ַהָשַמִים ֵמָעל: ִהֵנה

 

 ְוַעל ַחְרְבָך ִתְחֶיה 

 

 ְוֶאת ָאִחיָך ַתֲעֹבד 

 ֻעלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך: ּוָפַרְקתָ  ְוָהָיה ַכֲאֶשר ָתִריד 
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 צאתו של יעקב לחרן  -משטמת עשו ותוצאותיה 

   כז בראשית

 :ָאִחי  ַיֲעֹקב ֶאת ְוַאַהְרָגה  ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי  ִיְקְרבּו ְבִלבֹו ֵעָשו ַויֹאֶמר  ָאִביו ֵבֲרכֹו ֲאֶשר ַהְבָרָכה ַעל ַיֲעֹקב  ֶאת ֵעָשו ַוִיְשֹטם( מא)

נָּׂה ֵעָשו ִדְבֵרי ֶאת  ְלִרְבָקה  ַויַֻגד( מב) ֹדל ב     ַהגָׂ

נָּׂה ְלַיֲעֹקב ַוִתְקָרא  ַוִתְשַלח  ן ב  טָׂ  : ְלָהְרֶגָך  ְלָך ִמְתַנֵחם ָאִחיָך ֵעָשו  ִהֵנה ֵאָליו ַותֹאֶמר ַהקָׂ

 :ָחָרָנה   ָאִחי ָלָבן  ֶאל ְלָך ְבַרח ְוקּום ְבֹקִלי ְשַמע ְבִני  ְוַעָתה ( מג)

 :ָאִחיָך  ֲחַמת ָתשּוב ֲאֶשר ַעד ֲאָחִדים ָיִמים ִעמֹו ְוָיַשְבתָ ( מד)

ה ִמָשם  ּוְלַקְחִתיָך ְוָשַלְחִתי לֹו  ָעִשיתָ  ֲאֶשר ֵאת ְוָשַכח ִמְמָך ָאִחיָך  ַאף  שּוב ַעד( מה) מָׂ ַכל לָׂ ֵניֶכם ַגם ֶאש  ד יֹום ש   :ֶאחָׂ

   ִיְצָחק  ֶאל ִרְבָקה ַותֹאֶמר( מו)

 : ַחִיים  ִלי ָלָמה ָהָאֶרץ  ִמְבנֹות ָכֵאֶלה ֵחת   ִמְבנֹות ִאָשה ַיֲעֹקב ֹלֵקחַ  ִאם ֵחת  ְבנֹות ִמְפֵני ְבַחַיי ַקְצִתי 

 

   ו.יעשכניתו של ולהצילו מתכדי , רבקה שולחת את יעקב לחרן  .16

 ? מו( ')פסלעומת הנימוק שהיא נותנת ליצחק , מג(-)פס' מבנותנת ליעקב יא הנימוק שהבין  מה ההבדל
 
 

 העמק דבר   

 . וי שעת עשיבאשר לא רצתה רבקה להודיע ליצחק ר

 יעזר בפירושו של בעל "העמק דבר". אומרת ליצחק נימוק אחר? ה רבקה מדוע  .17
 
 

 ברכת יצחק ליעקב עם יציאתו לחרן 

   כח בראשית

 :ְכָנַען ִמְבנֹות  ִאָשה ִתַקח לֹא לֹו ַויֹאֶמר ַוְיַצֵּוהּו ֹאתֹו ַוְיָבֶרְך ַיֲעֹקב  ֶאל  ִיְצָחק  ַוִיְקָרא( א)

 :ִאֶמָך  ֲאִחי  ָלָבן  ִמְבנֹות ִאָשה ִמָשם ְלָך  ְוַקח  ִאֶמָך ֲאִבי ְבתּוֵאל  ֵביָתה ֲאָרם ַפֶדָנה ֵלְך קּום( ב)

 :ַעִמים ִלְקַהל ְוָהִייתָ  ְוַיְרֶבָך  ְוַיְפְרָך ֹאְתָך  ְיָבֵרְך ַשַדי  ְוֵאל( ג)

 :ְלַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ָנַתן ֲאֶשר ְמגֶֻריָך ֶאֶרץ ֶאת  ְלִרְשְתָך ִאָתְך ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך ַאְבָרָהם ִבְרַכת  ֶאת ְלָך  ְוִיֶתן( ד)

 : ְוֵעָשו ַיֲעֹקב  ֵאם ִרְבָקה ֲאִחי  ָהֲאַרִמי ְבתּוֵאל ֶבן ָלָבן  לאֶ  ֲאָרם ַפֶדָנה ַוֵיֶלְך ַיֲעֹקב ֶאת ִיְצָחק  ַוִיְשַלח( ה)

 

משתי    שונהברכה זו  במה  ליעקב לפני צאתו לחרן?  נותן    שיצחק  מהו תוכן הברכה  ה.  -עיין בפרק כח פסוקים א .18

 ומה ניתן ללמוד מכך?  הברכות בפרק כז? 

 

 יצחק אוסר על יעקב לשאת אישה מבנות כנען 

 , א כח בראשית

ַקח  לֹא לֹו ַויֹאֶמר ַוְיַצֵּוהּו ֹאתֹו  ַוְיָבֶרְך   ַיֲעֹקב ֶאל  ִיְצָחק  ַוִיְקָרא ה ת  שָׂ נֹות א  ב  ַען מ  נָׂ  :כ 

 

אברהם   -יצחק מצווה על יעקב לא להינשא לבנות כנען ולשאת בת משפחה. ויש כאן המשכיות למעשי אבות השושלת  

יש  .ויצחק  מעשה זה מוכיח שיעקב הוא הוא הממשיך של אברהם בגם  .  לקחו נשים מבנות משפחתםשגם הם  ויצחק  

 והדבר היה למורת אביו:   עשיו כן נשא נשים כנעניותלזכור ש

   כו בראשית

י  ְבֵאִרי  ַבת  ְיהּוִדית ֶאת ִאָשה ַוִיַקח ָשָנה ַאְרָבִעים ֶבן ֵעָשו ַוְיִהי( לד) ת  י ֵאיֹלן  ַבת ָבְשַמת  ְוֶאת ַהח  ת   : ַהח 

ָ ( לה)  :  ּוְלִרְבָקה ְלִיְצָחק  רּוחַ  ֹמַרת ַוִתְהֶיין

 


