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 =-||ברכת יצחק || -=

 ְ ִני ֵאָליו ַוֹיאֶמר ַהָגֹדל ְ נוֹ  ֵעָשו ֶאת ַוִיְקָרא ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַוִ ְכֶהיןָ  ִיְצָחק ָזֵקן ִכי ַוְיִהי( א)

 ָנא ָשא ְוַעָ ה( ג) :מֹוִתי יֹום ָיַדְעִ י ֹלא ָזַקְנִ י ָנא ִהֵנה ַוֹיאֶמר( ב) :ִהֵנִני ֵאָליו ַוֹיאֶמר

 ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה( ד) :ָצִיד צידה ִלי ְוצּוָדה ַהָשֶדה ְוֵצא ְוַקְ ֶ ךָ  ֶ ְלְיךָ  ֵכֶליךָ 

 ְוִרְבָקה( ה) :ָאמּות ְ ֶטֶרם ַנְפִ י ְ ָבֶרְכךָ  ַ ֲעבּור ְוֹאֵכָלה ִלי ְוָהִביָאה ָאַהְבִ י ַכֲאֶ ר

 ְוִרְבָקה( ו) :ְלָהִביא ַצִיד ָלצּוד ַהָשֶדה ֵעָשו ַוֵיֶלךְ  ְ נוֹ  ֵעָשו ֶאל ִיְצָחק ְ ַדֵ ר ֹ ַמַעת

 :ֵלאֹמר ָאִחיךָ  ֵעָשו ֶאל ְמַדֵ ר ָאִביךָ  ֶאת ָ ַמְעִ י ִהֵנה ֵלאֹמר ְ ָנּה ַיֲעֹקב ֶאל ָאְמָרה

( ח) :מֹוִתי ִלְפֵני ְיֹקָוק ִלְפֵני ַוֲאָבֶרְכָכה ְוֹאֵכָלה ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה ַצִיד ִלי ָהִביָאה( ז)

 ִמָשם ִלי ְוַקח ַהֹצאן ֶאל ָנא ֶלךְ ( ט) :ֹאָתךְ  ְמַצָּוה ֲאִני ַלֲאֶ ר ְ ֹקִלי ְ ַמע ְבִני ְוַעָ ה

 ְוֵהֵבאתָ ( י) :ָאֵהב ַכֲאֶ ר ְלָאִביךָ  ַמְטַעִמים ֹאָתם ְוֶאֱעֶשה ֹטִבים ִעִזים ְגָדֵיי ְ ֵני

 ֵהן ִאמוֹ  ִרְבָקה ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יא) :מֹותוֹ  ִלְפֵני ְיָבֶרְכךָ  ֲאֶ ר ַ ֲעֻבר ְוָאָכל ְלָאִביךָ 

 ִכְמַתְעֵ עַ  ְבֵעיָניו ְוָהִייִתי ָאִבי ְיֻמֵשִני אּוַלי( יב) :ָחָלק ִאי  ְוָאֹנִכי ָשִער ִאי  ָאִחי ֵעָשו

 ְ ַמע ַאךְ  ְ ִני ִקְלָלְתךָ  ָעַלי ִאמוֹ  לוֹ  ַוֹ אֶמר( יג) :ְבָרָכה ְוֹלא ְקָלָלה ָעַלי ְוֵהֵבאִתי

 ָאֵהב ַכֲאֶ ר ַמְטַעִמים ִאמוֹ  ַוַ ַעש ְלִאמוֹ  ַוָיֵבא ַוִיַקח ַוֵיֶלךְ ( יד) :ִלי ַקח ְוֵלךְ  ְ ֹקִלי

 ַ ָ ִית ִאָ ּה ֲאֶ ר ַהֲחֻמֹדת ַהָגֹדל ְ ָנּה ֵעָשו ִ ְגֵדי ֶאת ִרְבָקה ַוִ ַקח( טו) :ָאִביו

 ְוַעל ָיָדיו ַעל ִהְלִ יָ ה ָהִעִזים ְגָדֵיי ֹעֹרת ְוֵאת( טז) :ַהָקָטן ְ ָנּה ַיֲעֹקב ֶאת ַוַ ְלֵ  

 :ְ ָנּה ַיֲעֹקב ְ ַיד ָעָשָתה ֲאֶ ר ַהֶלֶחם ְוֶאת ַהַמְטַעִמים ֶאת ַוִ ֵ ן( יז) :ַצָּואָריו ֶחְלַקת

 ָאִביו ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יט) :ְ ִני ַאָ ה ִמי ִהֶנִני ַוֹיאֶמר ָאִבי ַוֹיאֶמר ָאִביו ֶאל ַוָיֹבא( יח)

 ַ ֲעבּור ִמֵציִדי ְוָאְכָלה ְ ָבה ָנא קּום ֵאָלי ִ ַ ְר ָ  ַכֲאֶ ר ָעִשיִתי ְ ֹכֶרךָ  ֵעָשו ָאֹנִכי

 ִהְקָרה ִכי ַוֹיאֶמר ְ ִני ִלְמֹצא ִמַהְר ָ  ֶזה ַמה ְ נוֹ  ֶאל ִיְצָחק ַוֹיאֶמר( כ) :ַנְפֶ ךָ  ְ ָבֲרַכִני

 ְ ִני ֶזה ַהַאָ ה ְ ִני ַוֲאֻמְ ךָ  ָנא ְגָ ה ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ַוֹיאֶמר( כא) :ְלָפָני ֱאֹלֶהיךָ  ְיֹקָוק

 תולדות

 ב"תשע' ה

 : כתובת
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 ַיֲעֹקב קֹול ַהֹקל ַוֹיאֶמר ַוְיֻמֵשהּו ָאִביו ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוִיַג ( כב) :ֹלא ִאם ֵעָשו

( כד) :ַוְיָבְרֵכהּו ְשִעֹרת ָאִחיו ֵעָשו ִכיֵדי ָיָדיו ָהיּו ִכי ִהִכירוֹ  ְוֹלא( כג) :ֵעָשו ְיֵדי ְוַהָיַדִים

 ְלַמַען ְ ִני ִמֵציד ְוֹאְכָלה ִלי ַהִגָ ה ַוֹיאֶמר( כה) :ָאִני ַוֹיאֶמר ֵעָשו ְ ִני ֶזה ַאָ ה ַוֹיאֶמר

 ָנא ְגָ ה ָאִביו ִיְצָחק ֵאָליו ַוֹיאֶמר( כו) :ַוֵיְ  ְ  ַיִין לוֹ  ַוָיֵבא ַוֹיאַכל לוֹ  ַוַיֶג  ַנְפִ י ְ ָבֶרְכךָ 

 ְ ִני ֵריחַ  ְרֵאה ַוֹיאֶמר ַוְיָבֲרֵכהּו ְ ָגָדיו ֵריחַ  ֶאת ַוָיַרח לוֹ  ַוִיַשק ַוִיַג ( כז) :ְ ִני ִלי ּוְ ָקה

 ָהָאֶרץ ּוִמְ ַמֵני ַהָשַמִים ִמַטל ָהֱאֹלִהים ְלךָ  ְוִיֶ ן( כח) :ְיֹקָוק ֵ ֲרכוֹ  ֲאֶ ר ָשֶדה ְכֵריחַ 

 ְלַאֶחיךָ  ְגִביר ֱהֵוה ְלֻאִמים ְלךָ  ְוִיְ ַ ֲחוּו וישתחו ַעִמים ַיַעְבדּוךָ ( כט) :ְוִתיֹר  ָ ָגן ְוֹרב

 ִיְצָחק ִכָלה ַכֲאֶ ר ַוְיִהי( ל) :ָ רּוךְ  ּוְמָבֲרֶכיךָ  ָארּור ֹאְרֶריךָ  ִאֶמךָ  ְ ֵני ְלךָ  ְוִיְ ַ ֲחוּו

 ָ א ָאִחיו ְוֵעָשו ָאִביו ִיְצָחק ְפֵני ֵמֵאת ַיֲעֹקב ָיָצא ָיֹצא ַאךְ  ַוְיִהי ַיֲעֹקב ֶאת ְלָבֵרךְ 

 ְוֹיאַכל ָאִבי ָיֻקם ְלָאִביו ַוֹיאֶמר ְלָאִביו ַוָיֵבא ַמְטַעִמים הּוא ַגם ַוַיַעש( לא) :ִמֵצידוֹ 

 ֲאִני ַוֹיאֶמר ָאָ ה ִמי ָאִביו ִיְצָחק לוֹ  ַוֹיאֶמר( לב) :ַנְפֶ ךָ  ְ ָבֲרַכִני ַ ֲעבּור ְ נוֹ  ִמֵציד

 הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹיאֶמר ְמֹאד ַעד ְגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶיֱחַרד( לג) :ֵעָשו ְבֹכְרךָ  ִ ְנךָ 

 ִכְ ֹמעַ ( לד) :ִיְהֶיה ָ רּוךְ  ַגם ָוֲאָבֲרֵכהּו ָ בֹוא ְ ֶטֶרם ִמֹכל ָוֹאַכל ִלי ַוָיֵבא ַצִיד ַהָצד

 ַגם ָ ֲרֵכִני ְלָאִביו ַוֹיאֶמר ְמֹאד ַעד ּוָמָרה ְגֹדָלה ְצָעָקה ַוִיְצַעק ָאִביו ִ ְבֵרי ֶאת ֵעָשו

 ְ מוֹ  ָקָרא ֲהִכי ַוֹיאֶמר( לו) :ִ ְרָכֶתךָ  ַוִיַקח ְ ִמְרָמה ָאִחיךָ  ָ א ַוֹיאֶמר( לה) :ָאִבי ָאִני

 ֲהֹלא ַוֹיאַמר ִ ְרָכִתי ָלַקח ַעָ ה ְוִהֵנה ָלָקח ְ ֹכָרִתי ֶאת ַפֲעַמִים ֶזה ַוַיְעְקֵבִני ַיֲעֹקב

 ֶאָחיו ָכל ְוֶאת ָלךְ  ַשְמִ יו ְגִביר ֵהן ְלֵעָשו ַוֹיאֶמר ִיְצָחק ַוַיַען( לז) :ְ ָרָכה ִלי ָאַצְל ָ 

 ַוֹיאֶמר( לח) :ְ ִני ֶאֱעֶשה ָמה ֵאפֹוא ּוְלָכה ְסַמְכִ יו ְוִתיֹר  ְוָדָגן ַלֲעָבִדים לוֹ  ָנַתִ י

 :ַוֵיְבךְ  ֹקלוֹ  ֵעָשו ַוִיָשא ָאִבי ָאִני ַגם ָ ֲרֵכִני ָאִבי ְלךָ  ִהוא ַאַחת ַהְבָרָכה ָאִביו ֶאל ֵעָשו

 ַהָשַמִים ּוִמַטל מֹוָ ֶבךָ  ִיְהֶיה ָהָאֶרץ ִמְ ַמֵני ִהֵנה ֵאָליו ַוֹיאֶמר ָאִביו ִיְצָחק ַוַיַען( לט)

 ֵמַעל ֻעלוֹ  ּוָפַרְק ָ  ָ ִריד ַכֲאֶ ר ְוָהָיה ַ ֲעֹבד ָאִחיךָ  ְוֶאת ִתְחֶיה ַחְרְ ךָ  ְוַעל( מ) :ֵמָעל

 ֵעָשו ַוֹיאֶמר ָאִביו ֵ ֲרכוֹ  ֲאֶ ר ַהְ ָרָכה ַעל ַיֲעֹקב ֶאת ֵעָשו ַוִיְשֹטם( מא) :ַצָּואֶרךָ 

  :ָאִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְוַאַהְרָגה ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבּו ְ ִל וֹ 

 

 

 

שהרי לפי חשבונם של , ב הלא היה יצחק צעיר לימים ביחס לימי האבות"צ ִיְצָחק ָזֵקן ִכי ַוְיִהי( א)

ב מה השייכות בין כהות העינים לענין "צ ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַוִ ְכֶהיןָ . ג שנים בלבד"ל היה בן ק"חז

' לכאו ֵעָשו ֶאת ַוִיְקָרא. רק לענין זקנה יש שייכות שלכן רוצה לברכו טרם מותו' שלכאו, הברכה

כ מדוע "כמו. ב מדוע מודגש שהוא בנו הגדול"צ ַהָגֹדל ְ נוֹ . עשו' את'ולא ' ויקרא לעשו בנו'ל "היל

 שאלה ותשובה ִהֵנִני ֵאָליו ַוֹיאֶמר ְ ִני ֵאָליו ַוֹיאֶמר. לא נאמר בנו הבכור כפי סברת יצחק בעת ההיא

' לכאו' נא'תיבת  ָזַקְנִ י ָנא ִהֵנה ַוֹיאֶמר( ב) :מדוע לא אמר לו מיד את תוכן דבריו דלהלן, ב"זו צ

שכל , תבוא בסוף' עתה'ל בהיפך שתיבת "היל' לכאו ְוַעָ ה( ג) :מֹוִתי יֹום ָיַדְעִ י ֹלא. מיותרת

 ַהָשֶדה ְוֵצא ְוַקְ ֶ ךָ  ֶ ְלְיךָ  ֵכֶליךָ  ָנא ָשא. ב"החיבור של ועתה צ' כ ו"כמו. בקשתו הלזאת תהיה עתה

 :שאלות



. ב"צ' נא'גם תיבת . ומקום ההליכה, וגם פירוט הכלים', ב אריכות הדברים שישא כליו וכו"צ

ומוסיף שיצוד ציד שהלא , ומדוע מדגיש שיצוד לו', והבא ציד'די באמרו '  לכאוָצִיד צידה ִלי ְוצּוָדה

' לי' תיבת ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה( ד) :'צידה'ב הכתיב "עוד צ. הדברים פשוטים שהנצוד הוא הציד

כי אם יעשה , מיותר' לכאו ִלי ְוָהִביָאה. כאהבתי, ל לשון הוה"היל ָאַהְבִ י ַכֲאֶ ר .מיותרת' לכאו

, ומהי ברכת הנפש' אברכך'ל בעבור "היל ַנְפִ י ְ ָבֶרְכךָ  ַ ֲעבּור  ְוֹאֵכָלה.ולא יביא מה תועלת בכך

כי אכן טעם שנתעורר עתה לברך , מיותר'  הענין לכאוָאמּות ְ ֶטֶרם. ומה שייכותה לאכילה עצמה

ומי יימר שעד שיחזור . אבל מדוע מדגיש כאן פעם נוספת בטרם אמות, משום שלא ידע יום מותו

  :עשו הוא יחיה עוד

. מיותרת' בנו'תיבת  ְ נוֹ  ֵעָשו ֶאל ִיְצָחק ְ ַדֵ ר. 'שמעה'ל "היל, ב"לשון הוה צ ֹ ַמַעת ְוִרְבָקה( ה)

( ו) :כי איננה נוגעת להמשך הענין, הודעה זו מיותרת'  לכאוְלָהִביא ַצִיד ָלצּוד ַהָשֶדה ֵעָשו ַוֵיֶלךְ 

ועוד ', בנה'מדוע מודגש  ְ ָנּה ַיֲעֹקב ֶאל. ולא ורבקה אמרה, ל ותאמר רבקה"צ' לכאו ָאְמָרה ְוִרְבָקה

' הנה'תיבת  ִהֵנה. 'אמרה'מיותרת שכבר נזכר ' תיבה זו לכאו ֵלאֹמר. הכי לאו בנו של יצחק הוא

 ִלי ָהִביָאה( ז) :ֵלאֹמר. 'אחיך'מדוע נזכר  ָאִחיךָ  ֵעָשו ֶאל ְמַדֵ ר ָאִביךָ  ֶאת ָ ַמְעִ י. מיותרת' לכאו

הלא גם אמר לו צא השדה , מדוע הזכירה רק את הענינים האלה ְוֹאֵכָלה ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה ַצִיד

מדוע , ואם שינתה כדי שלא יטעון יעקב שממילא לא יוכל לקיים את ציווי האב]. 'ושא כליך וכו
ואילו היא אמרה ' צודה לי'שיצחק אמר , עוד שינתה. הלא לקיחת גדיים איננה ציד' ציד'אמרה לו 

 ְיֹקָוק ִלְפֵני ַוֲאָבֶרְכָכה. [בסתם' מטעמים'והיא אמרה רק ' כאשר אהבתי'יצחק אמר . 'הביאה לי'

היינו ' טרם אמות' יצחק לא אמר לפני מותי אלא מֹוִתי ִלְפֵני .''לפני ה'יצחק לא אמר ' לכאו

. לכאורה מיותרת' בני'תיבת  ְבִני ְוַעָ ה( ח) :שיספיק לברך קודם שימות לא שעתה הוא עומד למות

ואם , ב"צ' נא'תיבת  ָנא ֶלךְ ( ט) :ֹאָתךְ  ְמַצָּוה ֲאִני  ַלֲאֶ ר.לכאורה מיותרת' בקולי'תיבת  ְ ֹקִלי ְ ַמע

הוא ' לכאו ִלי ְוַקח ַהֹצאן ֶאל. ל שמע נא בקולי"הרי שלעיל באמרה שמע בקולי היל, היא דרושה

מדוע בקשה שנים הלא די   ְ ֵני.מיותרת' לכאו' משם'תיבת  ִמָשם. צריך לקחתם לעצמו ולא לה

, הלא גדיים הם עזים, מדוע אמרה עזים ֹטִבים ִעִזים ְגָדֵיי. וגם יצחק אמר ציד לשון יחיד, באחד

וכדמשמע בבקשת יצחק , מדוע היא תעשם מטעמים ולא יעקב ֹאָתם ְוֶאֱעֶשה. ומדוע אמרה טובים

 ְלָאִביךָ  ְוֵהֵבאתָ ( י) :ָאֵהב ַכֲאֶ ר ְלָאִביךָ  ַמְטַעִמים. שההכנה והעשיה הם חלק מהכשר חלות הברכה

שמשמע שהברכה קשורה , מדוע מודגש ואכל ְוָאָכל. ולא אמרה והבאת לו, מדוע מודגש לאביך

 ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יא) :'לפני מותו' מדוע הדגישה שוב הענין של מֹותוֹ  ִלְפֵני ְיָבֶרְכךָ  ֲאֶ ר  ַ ֲעֻבר.לאכילה

 ֵהן. ל או אל רבקה או אל אמו"והיל', אמו'ומדוע הוסיף , ל ויען יעקב"היל' לכאו ִאמוֹ  ִרְבָקה ֶאל

 ְבֵעיָניו ְוָהִייִתי ָאִבי ְיֻמֵשִני אּוַלי( יב) :ָחָלק ִאי  ְוָאֹנִכי ָשִער ִאי . 'אחי'מדוע מוסיף  ָאִחי ֵעָשו

מאחר , ע"צ ְ ִני ִקְלָלְתךָ  ָעַלי ִאמוֹ  לוֹ  ַוֹ אֶמר( יג: )ְבָרָכה ְוֹלא ְקָלָלה ָעַלי ְוֵהֵבאִתי ִכְמַתְעֵ עַ 

כ מדוע לא ביארה לו עצתה שתלבישנו עורות גדיי "כמו. איך תוכל לחול עליה, שהקללה תהיה עליו

ע הלא הציווי לא היה רק על עצם " צִלי ַקח ְוֵלךְ  ְ ֹקִלי ְ ַמע ַאךְ . העזים ובגדי עשו ובזה תנוח דעתו

גם . ב"גם הדגשת ההליכה צ. ומדוע היא חוזרת ומדגישה שילך ויקח, אלא על כל הענין, הקיחה

 ְלִאמוֹ .ל הההדגשה של ההליכה והקיחה וההבאה"ב כנ"צ ַוָיֵבא ַוִיַקח ַוֵיֶלךְ ( יד) :ב"צ' לי'כאן תיבת 

: ָאִביו ָאֵהב ַכֲאֶ ר ַמְטַעִמים. 'אמו'כפל הלשון  ִאמוֹ  ַוַ ַעש

לכאור התיבה  ַהֲחֻמֹדת. ב מדוע נזכר שהוא הגדול"צ ַהָגֹדל ְ ָנּה ֵעָשו ִ ְגֵדי ֶאת ִרְבָקה ַוִ ַקח( טו)

ב "צ ַ ָ ִית ִאָ ּה ֲאֶ ר. או בגדי החמודות אשר לעשו, ל בגדי עשו החמודות"שהיל, אינה במקומה

. הלא שואל שלא מדעת גזלן, כ תמוה שלקחה בגדי אחרים"כמו. מ היכן הם מונחים"למאי נפק

 ֹעֹרת ְוֵאת( טז) :ומדוע נזכר שהוא בנה הקטן,  מדוע היא הלבישה אותוַהָקָטן ְ ָנּה ַיֲעֹקב ֶאת ַוַ ְלֵ  

יצחק לא  ַהֶלֶחם ְוֶאת ַהַמְטַעִמים ֶאת ַוִ ֵ ן( יז: )ַצָּואָריו ֶחְלַקת ְוַעל ָיָדיו ַעל ִהְלִ יָ ה ָהִעִזים ְגָדֵיי



 ֲאֶ ר. מה עוד שלכאורה זה יגרום שיצחק יחשוד שאינו עשו. ומדוע הביאה גם לחם, ביקש לחם

וגם הוא מובן מדבריה לעיל שהיא תעשם , מ"אין בזה נפק' שלכאו, מדוע נזכר שהיא עשתם ָעָשָתה

ומדוע לא נאמר הקטן , מיותר' שהוא לכאו' בנה' מדוע נאמרה תיבת ְ ָנּה ַיֲעֹקב ְ ַיד. מטעמים

: כדלעיל ולהלן

מדוע זה אמר לו אבי והוא , ב" הדיבורים צְ ִני ַאָ ה ִמי ִהֶנִני ַוֹיאֶמר ָאִבי ַוֹיאֶמר ָאִביו ֶאל ַוָיֹבא( יח)

ומדוע נכנס עמו , היה לו להכנס ולומר מיד הנה המאכלים כאשר אותה נפשך, שואלו מי אתה
אדרבה בזה שיאמר מיד קום ואכול לא יכנס עמו . לשאלות ותשובות שיגרמו לשאול מי אתה

מדוע שיסתפק ' ולכאו, והוא רק שואלו מי אתה, כ משמע שהיה ברור לו שהוא בנו"כמו. ד"לדו

מדוע  ָאִביו ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יט) :ומדוע היה בטוח שהוא בנו ושמא איש אחר הוא לחלוטין, בדבר

. כבר שאלו וכי שיקר ליצחק חלילה ְ ֹכֶרךָ  ֵעָשו ָאֹנִכי. הלא שם נמצא שם היה, נזכר אל אביו

. ואילו באמרו אלי שיקר פעם שניה, מדוע לא אמר עשיתי כאשר דברת ֵאָלי ִ ַ ְר ָ  ַכֲאֶ ר ָעִשיִתי

וכמו שאמר )שדי באמרו קום ואכלה מצידי , מדוע מדבר בלשון בקשה ומבקש שישב ְ ָבה ָנא קּום

. ומדוע אמר לשון ציד ואינו נכון, מדוע לא אמר ואכלה מן המטעמים שעשיתי ִמֵציִדי  ְוָאְכָלה.(עשו

ל "ב וכי מאי איכפ"צ ְ ִני ִלְמֹצא ִמַהְר ָ  ֶזה ַמה ְ נוֹ  ֶאל ִיְצָחק ַוֹיאֶמר( כ) :ַנְפֶ ךָ  ְ ָבֲרַכִני ַ ֲעבּור

 ִכי ַוֹיאֶמר. אטו לא ידע שכך אופן הצידה שפעמים נקרה במהירות ופעמים לזמן רב, שמיהר למצוא

 ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ַוֹיאֶמר( כא) :מה תשובה היא זו, ב" גם תשובת יעקב צְלָפָני ֱאֹלֶהיךָ  ְיֹקָוק ִהְקָרה

 ִאם ֵעָשו ְ ִני ֶזה ַהַאָ ה ְ ִני ַוֲאֻמְ ךָ  ָנא ְגָ ה. כמו שנזכר עד הנה' אל בנו'מדוע נזכר אל יעקב ולא 

שעיקר , מיותרות' לכאו' אם לא'כ תיבות "כמו, ב מדוע נתעורר עתה לחשוב שוב שאינו עשו" צֹלא

ולא אמר ויגש אל ' יצחק'מדוע נזכר  ָאִביו ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוִיַג ( כב) :הבירור הוא האם הוא עשו

 מדוע אמר זאת בקול שישמע ֵעָשו ְיֵדי ְוַהָיַדִים ַיֲעֹקב קֹול ַהֹקל ַוֹיאֶמר ַוְיֻמֵשהּו. אביו כבכל הפרשה

ואם הוא יעקב פשיטא שלא יכחיש כי הוא ניכר מצד , הלא אם הוא עשו יכול הוא לכעוס, הבן

 ָאִחיו ֵעָשו ִכיֵדי ָיָדיו ָהיּו ִכי ִהִכירוֹ  ְוֹלא( כג) :ואם סבר שיש כאן ספק מדוע בירכו לבסוף, קולו

( כד) :ומדוע לא נכנס לכל הפחות לספק במה שהקול קול יעקב, ב מה בירכו" צַוְיָבְרֵכהּו ְשִעֹרת

פעמים מדוע לא ישקר פעם ' הלא אם שיקר כבר ב, ב מדוע חזר ושאל"צ ֵעָשו ְ ִני ֶזה ַאָ ה ַוֹיאֶמר

שאילו היה זה עשו באמת היה צועק ומתווכח ותמה ,  תשובת יעקב מתמיהה יותרָאִני ַוֹיאֶמר. 'ג

, אבל עתה שהוא מקצר דיבורו שנראה שאינו רוצה שיהיה ניכר שאינו עשו, מדוע אירע ספק בו
ב מדוע סמך יצחק על דברים אלה מאחר שאדרבה הם "גם לאידך גיסא צ. הלא מגביר את הספק

 ַנְפִ י ְ ָבֶרְכךָ  ְלַמַען ְ ִני ִמֵציד ְוֹאְכָלה ִלי ַהִגָ ה ַוֹיאֶמר( כה) :מוכיחים שיעקב עומד לפניו ולא עשו

ומדוע ממשיך שהוא ציד בנו ולמען , שדי באמרו הגישה לי ואוכל, אריכות דברים למותר' לכאו

שהרי אמו נתנה לו רק לחם ,  כבר שאלו מניין לו ייןַוֵיְ  ְ  ַיִין לוֹ  ַוָיֵבא ַוֹיאַכל לוֹ  ַוַיֶג . תברכך נפשי

ומדוע ', ב מדוע לא אמר ויאמר אליו גשה נא ושקה וכו"צ ָאִביו ִיְצָחק ֵאָליו ַוֹיאֶמר( כו) :ומטעמים

שדי באמרו ',  תיבה זו מיותרת לכאוְ ִני. ב"ענין הנשיקה צ ִלי ּוְ ָקה ָנא ְגָ ה. 'יצחק אביו'מודגש 

ב האם ברכה אחרת היא או "צ ַוְיָבֲרֵכהּו ְ ָגָדיו ֵריחַ  ֶאת ַוָיַרח לוֹ  ַוִיַשק ַוִיַג ( כז) :גשה ושקה לי

 מי היא השדה אשר ְיֹקָוק ֵ ֲרכוֹ  ֲאֶ ר ָשֶדה ְכֵריחַ  ְ ִני ֵריחַ  ְרֵאה? למי אמר ַוֹיאֶמר. הברכה דלקמן

 ְלךָ . 'כבר שאלו מדוע פתח בו ְוִיֶ ן( כח) :'ל אשר ברכה ה"ואם קאי על השדה היל', ברכו ה

 ָהָאֶרץ ּוִמְ ַמֵני ַהָשַמִים ִמַטל. ש אשר ברכו יקוק"מדוע אמר שם אלקים ולא שם יקוק וכמ ָהֱאֹלִהים

 ְוִתיֹר  ָ ָגן ְוֹרב. ומה הכונה שיתברך מטל השמים ומשמני הארץ, אין כאן דברים מפורשים' לכאו

 ְלךָ  ְוִיְ ַ ֲחוּו וישתחו ַעִמים ַיַעְבדּוךָ ( כט) :האם על ריבוי או על גודל, ב לשון רוב האמור כאן"צ

גם ' לכאו. ומדוע כאן יעבודוהו וכאן ישתחוו לו, ב הבדל הלשון בין עמים ללאומים"צְלֻאִמים 

כי תחילה צריכים בני המשפחה הקרובים להיות כפופים אליו ושוב יהיו גם , הסדר אינו מכוון
 .(ב"כ הקרי וישתחו צ"כמו). הרחוקים כפופים אליו ואילו כאן שינה להקדים הרחוקים לקרובים



. ב מדוע נקט לשון גביר ולא לשון מלכות ושררה יותר"צ ִאֶמךָ  ְ ֵני ְלךָ  ְוִיְ ַ ֲחוּו ְלַאֶחיךָ  ְגִביר ֱהֵוה

ב שהלא לא היו לו עוד "עוד צ. ב מדוע כלפי אחיך אמר גביר ואילו לבני אמך אמר ישתחוו"עוד צ

'  לכאוָ רּוךְ  ּוְמָבֲרֶכיךָ  ָארּור ֹאְרֶריךָ . אחים לא מצד האב ולא מצד האם ומדוע נקט לשון רבים

ב מדוע "עוד צ. כי טוב לאדם שיתברך מאשר יקולל, ל בהיפך שמברכיך ברוך ואוררך ארור"היל
הנה בברכת כהנים מברכים וישמרך , האם אין ברכות נוספות בעולם, תפס רק אלו עשרת הברכות

  :'וישם לך שלום וכדו

ל כאשר כלה יצחק "שהיל, מדוע נזכר שבירך את יעקב ַיֲעֹקב ֶאת ְלָבֵרךְ  ִיְצָחק ִכָלה ַכֲאֶ ר ַוְיִהי( ל)

 ְפֵני ֵמֵאת. פ"ב' ויהי'ומדוע נאמר , מדוע נקט לשון רבים יצא יצא ַיֲעֹקב ָיָצא ָיֹצא ַאךְ  ַוְיִהי. לברכו

  ָ א.מדוע נזכר שהוא אחיו ָאִחיו ְוֵעָשו. ולא מאת יצחק אביו' יצחק' פני'מדוע נאמר  ָאִביו ִיְצָחק

שדי , מחד גיסא אין צריך לאמרו, אינו מדוקדק' גם'לשון  ַמְטַעִמים הּוא ַגם ַוַיַעש( לא) :ִמֵצידוֹ 

. מאידך גיסא הלא המטעמים שהביא יעקב עשתה רבקה ולא יעקב', באמרו ויעש מטעמים וכו

 ִיְצָחק לוֹ  ַוֹיאֶמר( לב: )ַנְפֶ ךָ  ְ ָבֲרַכִני ַ ֲעבּור ְ נוֹ  ִמֵציד ְוֹיאַכל ָאִבי ָיֻקם ְלָאִביו ַוֹיאֶמר ְלָאִביו ַוָיֵבא

ל בהיפך מיד לחרוד ולהבין שיש כאן "היל, מדוע שאלו מי אתה ואחר כך חרד ָאָ ה ִמי ָאִביו

 מדוע האמין ֵעָשו ְבֹכְרךָ  ִ ְנךָ  ֲאִני ַוֹיאֶמר. רמאות והספיקות שאחזו בו קודם לכן אכן מתאמתים

שמא יעקב ברצונו ברכות הביא עתה מטעמים לבקש , שעתה הוא עשו העומד לפניו ולא בהיפך

: ברכה לנפשו

הלא פשוט הוא , מדוע חרד יצחק וגם חרדה גדולה עד מאד ְמֹאד ַעד ְגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶיֱחַרד( לג)

מדוע דיבר על המתברך  הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹיאֶמר. שאם המתברך אינו עשו הרי שיעקב הוא המתברך

 ַוָיֵבא ַצִיד ַהָצד. הלא ידע שהוא יעקב וכלשונו להלן בא אחיך במרמה, בלשון זרות כאינו יודע מיהו

ל ואוכל ואברכהו "היל' לכאו ָוֲאָבֲרֵכהּו ָ בֹוא ְ ֶטֶרם. ל ואוכל"שהיל, מהו ואוכל מכל ִמֹכל ָוֹאַכל ִלי

 מדוע הוא מוסיף צער על צער באמרו גם ברוך ִיְהֶיה ָ רּוךְ  ַגם. ואין התיבה במקומה, בטרם תבוא

 ַגם ָ ֲרֵכִני ְלָאִביו ַוֹיאֶמר ְמֹאד ַעד ּוָמָרה ְגֹדָלה ְצָעָקה ַוִיְצַעק ָאִביו ִ ְבֵרי ֶאת ֵעָשו ִכְ ֹמעַ ( לד) :יהיה

 ֶזה ַוַיְעְקֵבִני ַיֲעֹקב ְ מוֹ  ָקָרא ֲהִכי ַוֹיאֶמר( לו) :ִ ְרָכֶתךָ  ַוִיַקח ְ ִמְרָמה ָאִחיךָ  ָ א ַוֹיאֶמר( לה: )ָאִבי ָאִני

 ַוֹיאֶמר ִיְצָחק ַוַיַען( לז) :ְ ָרָכה ִלי ָאַצְל ָ  ֲהֹלא ַוֹיאַמר ִ ְרָכִתי ָלַקח ַעָ ה ְוִהֵנה ָלָקח ְ ֹכָרִתי ֶאת ַפֲעַמִים

 ָמה ֵאפֹוא ּוְלָכה ְסַמְכִ יו ְוִתיֹר  ְוָדָגן ַלֲעָבִדים לוֹ  ָנַתִ י ֶאָחיו ָכל ְוֶאת ָלךְ  ַשְמִ יו ְגִביר ֵהן ְלֵעָשו

 ֹקלוֹ  ֵעָשו ַוִיָשא ָאִבי ָאִני ַגם ָ ֲרֵכִני ָאִבי ְלךָ  ִהוא ַאַחת ַהְבָרָכה ָאִביו ֶאל ֵעָשו ַוֹיאֶמר( לח) :ְ ִני ֶאֱעֶשה

 . ויבוארו הדקדוקים בביאורים, ב" כל המשא ומתן בין עשו ליצחק צ:ַוֵיְבךְ 

 ְוַעל( מ) :ֵמָעל ַהָשַמִים ּוִמַטל מֹוָ ֶבךָ  ִיְהֶיה ָהָאֶרץ ִמְ ַמֵני ִהֵנה ֵאָליו ַוֹיאֶמר ָאִביו ִיְצָחק ַוַיַען( לט)

: ַצָּואֶרךָ  ֵמַעל ֻעלוֹ  ּוָפַרְק ָ  ָ ִריד ַכֲאֶ ר ְוָהָיה ַ ֲעֹבד ָאִחיךָ  ְוֶאת ִתְחֶיה ַחְרְ ךָ 
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 יצחק הכיר את עשו היטב. א

וידע שלא מעשו ובניו יקום זרע ' ש ותהיין מורת רוח וכו"וכמ, זה פשוט שידע יצחק מהותו של עשו

יורה שרק בעבר היה ' מטעמים כאשר אהבתי'כ משמע לי שהנאמר "כמו, אברהם הנבחר לאלקיו

ל "וביארו חז, כ פירש מאכילת מטעמיו מחשש כשרות וגזל"אבל אח, אוכל את הציד של עשו

ואם בהמתו ), ושלא תאכילני גזלות וחמסים, שלא תאכילני נבלה וטרפה' בפסוק שא נא תליך וכו

ולכן שוב לא , כ שיצחק אבינו לא אכל מאכלים שאינם ראויים לו"כש, י לא אכלה טבל"של רפב

 . (אכל מצידו של עשו

 י לעשו"יצחק לא חשב לתת את א. ב

גם שהרי לא . פשיטא שלא בא יצחק לתת לעשו את ברכת אברהם לירושת הארץ לו ולזרעו אחריו
ואם היה רוצה לברכו , ולא נזכר בזה ירושת הארץ' אמר כי אם ויתן לך האלקים מטל השמים וכו

, היה די באמרו ויתן לך האלקים את ברכת אברהם ותו לא מידי, י"בברכת אברהם לקבל את א
שהרי זוהי ברית והבטחה , עוד פשוט הוא. (1ואם הכונה לברכת אברהם הרי עיקר חסר מן הספר)

מי שהוא מוכשר לעבור בברית יעבור ומי שירצה . ואיך יוכל לתת את הברית במתנה, אלקית
יעקב שרוצה להתדבק באלקיו יכנס בברית ועשו שמתאוה לחמסים , לצאת הימנה ייצא הימנה

, (פן יסיר את בנך מאחרי' ש לא תתחתן בם וכו"כמ)ז ומסתמא גם בניו אחריו "וגזלות ונשותיו עע
, ל שלא נימול עשו כלל"י מה שאמרו חז"עפ, עוד פשוט. מה לו ולברית שבין המקום לאברהם

ושל אברהם '', ושמרו משמרת ה'וחלק מהברית היא המילה ואיך יתכן שעשו יהיה הממשיך של 
 . ששמר משמרתו מצותיו חוקיו ותורתיו

 איזה ברכות רצה יצחק לתת. ג

 ולא ,יראה' ה בהר היום יאמר אשר שנאמר הר בו שכתוב כאברהם לא "(.פסחים פח)ל "אמרו חז
 ויקרא שנאמר בית שקראו כיעקב אלא ,בשדה לשוח יצחק ויצא שנאמר שדה בו שכתוב כיצחק

כי היה הבדל גדול בין האבות כלפי מקום המקדש , ביאור הענין". אל בית ההוא המקום שם את
כך המליך את , כמו שהר נראה למרחוק ורואה למרחוק, אברהם קראו הר. י"וכלפי האחיזה בא

ועדיין עבר עשרה נסיונות עד שנמצא לבבו נאמן והודיע , אולם מרחוק נראה לו, ה בעולם"הקב
אז הוכח שאלקי אברהם , ברך את אברהם בכל' וזהו בהיותו זקן בא בימים וה, שיש מנהיג לבירה

מכח . 'ונתקיימו בו הברכות של ריש לך לך ואברככה ואגדלה שמך וכו, הוא אלקי השמים והארץ
' ובהר השיג שה, שראה את ההר מרחוק, זה גם היה החיבור שלו עם מקום המקדש באופן של הר

, שהתהלך בארץ לארכה ולרחבה, גם אחיזת הארץ היתה באופן של ראיה. רואה ויראים ממנו
גם ), ואותה ראה מרחוק, אל הארץ אשר אראך' אמר לו לך לך וכו' וראה את הארץ מרחוק שה

שלמרות שהלך לגלות ההשגחה העליונה השקיפה על , וזה כעין רואה ונראה, הלך בגלות ושב אליה
שקראו , אצל יצחק כבר היה דרגה עמוקה הימנה. (מעשיו בגלותו להוכיח מלכים לבל יעשקוהו

ג המזבח "המציאות שיצחק הוקרב ע, ק הוא מקום זרע וצמיחה"מהותו של שדה בלה, שדה
וזכות עקדת יצחק עומדת לעולם ומכחה , זוהי זריעה לעתיד, ודמו נשפך במקום, במקום ההוא

בזה . ל שעל ירך המזבח צפונה להזכיר עקדת יצחק"ש חז"וכמ, מקריבים לפניו זבחי רצון לכפר
, שהוא זרע בארץ ההיא וימצא מאה שערים, תבין שאצל יצחק מצאנו נקודה חדשה בקנין הארץ
סוג הקנין של יצחק בארץ ובמקום המקדש . מה שלא מצאנו באברהם שזרע והצמיחה לו הארץ

שהרי שכב במקום ההוא ובנה אבנים , אצל יעקב היה קנין של בית. היא באופן של שדה
. היינו שבנה בתים לשבת שם, י למקנהו עשה סוכות"וכששב לא, וזהו הבית שנבנה שם, מראשותיו

שמורה על הישיבה הקבועה ולא כשאר אבות שהלכו מגוי אלא גוי ' וישב יעקב'גם נאמר בו 
היה לו גם צורה כלפי , הענינים של השייכות עם מקום המקדש' נמצא שג. ומממלכה אל עם אחר
 .החיבור וירושת הארץ

                                                             
 $.י"ועיין להלן בנספחים ביאור שיטת הקדמונים שבברכתו נתן את א 1



אשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ "עם אברהם ' מלבד הברית שכרת ה
. ברכות המיועדות להם, הנה גם אברהם וגם יצחק הובטח להם ברכות פרטיות, (ז,כד)" הזאת

וכמו , ששה זכה בהם אברהם וארבעה נוספים קיבל יצחק, כשנבדוק נמצאם עשרה ברכות
ךָ ( ג-ב,יב )אצל אברהם נאמר. שיבואר ֶאֶע ְו גֹוי וְו ךָ  ָגדֹול לְו ָבֶרכְו ָלה ַואֲא ַגדְו ֶמךָ  ַואֲא ֵיה  ְו ָרָכה ֶוהְו ָכה:בְו ָברְו   ַואֲא
ֶכיךָ  ָברֲא ךָ  מְו ַקֶ לְו כ  ָאאֹר  מְו רְו ִנבְו ךָ  וְו חֹת כֹל בְו פְו ָדָמה ִמ ְו  ָבֵרךְו  ִכי( יח-יז,כב )לאחר העקדה כתיב: ָהאֲא
ךָ  ָבֶרכְו ָבה אֲא ַהרְו ֶבה וְו עֲאךָ  ֶאת ַארְו ֵבי ַזרְו כֹוכְו ַכחֹול ַהָשַמִים כְו ֶ ר וְו ַפת ַעל אֲא ִיַר  ַהָים  ְו עֲאךָ  וְו  ַ ַער ֵאת ַזרְו
ָביו ָברֲאכ : אֹיְו ִהתְו עֲאךָ  וְו ַזרְו ֶ ר ֵעֶקב ָהָאֶרץ גֹוֵיי כֹל בְו קִֹלי ָ ַמעְו ָ  אֲא ִהי( יא,כה ) ולגבי יצחק כתיב:בְו  ַויְו
ֵרי ָרָהם מֹות ַאחֲא ָבֶרךְו  ַאבְו ָחק ֶאת ֱאלִֹהים ַויְו נֹו ִיצְו ָחק ַוֵיֶ ב בְו ֵאר ִעם ִיצְו  ולא נתבאר שם מה :רִֹאי ַלַחי בְו
ַרע( יב,כו )עוד כתיב. בירכו ָחק ַוִיזְו ָצא ַהִהוא ָבָאֶרץ ִיצְו ָעִרים ֵמָאה ַהִהוא ַבָשָנה ַוִימְו ָברֲאֵכה   ְו  גם :'ה ַויְו

ָלה 'ה ֵאָליו ַוֵיָרא( כד,כו )עוד כתיב. כאן לא נתבאר מה בירכו ָרָהם ֱאלֵֹהי ָאנִֹכי ַויֹאֶמר ַהה א ַבַ יְו  ַאבְו
ךָ  ִכי ִ יָרא ַאל ָאִביךָ  ִ יךָ  ָאנִֹכי ִא ְו ֵביִתי  ֵבַרכְו ִהרְו עֲאךָ  ֶאת וְו ָרָהם ַבעֲאב ר ַזרְו ִדי ַאבְו   :ַעבְו

עד ' מטל השמים וכו', שהמה עשרת הברכות שאמר יצחק ויתן לך האלקים וכו, נראה פשוט
וכבר הזכרתי למעלה שרק אצל יצחק מצאנו ענין זה של זריעת , ותירוש המה ברכות על יבול הארץ

, שהיא מקום זרע לאכילה' שדה'ומבחינה זו היא חלקו בקנין הארץ בחינת , הארץ ואכילת צמחה
שכיון , אלא שאתה למד מענינו, ולא נתבאר מה ברכו' ויברכהו'והמה הברכות שנאמר עליהם 

ולמרות שהיה שנת רעב הנה צמחו על ידי טל השמים , שיצליח יבולו' שזרע בארץ ההיא ברכו ה
' ענין הבארות שהם ענין המים שרבו עמו לבסוף ברכו ה. ובזה היה לו רוב דגן ותירוש, ושמני הארץ
ל במדרשם ביארו שדגן ותירוש הם "גם חז). לנו ופרינו בארץ' וזוהי ברכת כי הרחיב ה, בבאר שבע

ש ברך בניך בקרבך יען שחלב "וכמ, כי הברכה בפרי הארץ היא גם בפרי הבנים, בחורים ובתולות
 . (הרי שהברכה של ופרינו בארץ מיתלא תליא בברכת הפירות בארץ, חטים ישביעך

וחלקם יצחק ביחוד , הם הברכות שקיבל אברהם' אולם הברכות האחרות הוה גביר לאחיך וכו
וכן ונברכו , הנה ואגדלה שמך שזוהי הברכה של ישתחוו לך לאומים ויעבדוך עמים, כלפי ישמעאל

וימלכו על , וגם יצחק קבלם בעת העקדה שירש זרעו את שער שונאיו, בך כל משפחות האדמה
גם הברכה של גביר . ונתברך יצחק ביחוד לאחר מות אברהם לקבל ברכות אברהם אלה, האומות

כתיב ואלה תולדות ' היא הברכה של יצחק כלפי ישמעאל ולכן מיד לאחר שברכו ה' לאחיך וכו
 . עד הברכה של אורריך ארור שזוהי הברכה שנאמרה לאברהם מקללך אאור. 'ישמעאל וכו

שברכו כל הברכות שלו ושל אברהם עד ', ואברכהו גם ברוך יהיה, 'בזה תבין מאמר יצחק לעשו
 .(ן"רמב)וממילא לא נשאר לו ברכה עבורו , שגם ברכו את הברכה של מקללך אאור ומברכך ברוך

בירושה מאברהם ' ברכות'לזאת תמצא שגם יעקב בשעה שברך את בניו נתן להם ממה שיש בידו 
המלאך הגואל אותי מכל רע יברך 'והדרגה שהוא זכה לה בעצמו נתנה ליוסף בברכתו לבניו , ויצחק

 ָאִביךָ  ֵמֵאל( כה,מט)גם בברכת יוסף תראה שאמר לו . 'את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי
ֶר ָ  זְו ַיעְו ֵאת וְו ֶכ ָ  ַ ַדי וְו כֹת ִויָברֲא כֹת ֵמָעל ָ ַמִים ִברְו הֹום ִברְו כֹת ָ ַחת רֶֹבֶצת  ְו  שזוהי :ָוָרַחם ָ ַדִים ִברְו

נתן ליהודה ולכן אמר שם וישתחוו ' אבל ברכת גביר לאחיך וכו)' ברכת ויתן לך מטל השמים וכו
כֹת( שם כו)ולזאת סיים , (לך ר  ָאִביךָ  ִברְו כֹת ַעל ָגבְו ַות ַעד הֹוַרי ִברְו עֹת ַ אֲא ֶייןָ  עֹוָלם ִגבְו רֹא  ִ הְו  יֹוֵסף לְו

קֹד ָקדְו ִזיר  לְו שהם פעלו בצוותא רבקה , שנתן לו את הברכות של הוריו יצחק ורבקה, ֶאָחיו נְו
לכן זכה , ויוסף שטנו של עשו הוא). ואותם נתן ליוסף, בשלחה את יעקב ויצחק בברכה בפועל

היינו החלק שהיה עשו צריך לקבל מצד שנתחדש ברכה ליצחק עצמו מלבד , לחלק של ברכת יצחק
 . (ואילו יהודה קיבל את החלק של אברהם ודוק, הברכה שירש מאברהם

' בכל'שאברהם זכה ל', בכל מכל כל'ל שזכו האבות ל"אפשר שחלקים אלו הם המכוונים בדברי חז
והם ארבעת הברכות הראשונות ' מכל'ואילו יצחק זכה ל, היינו ששת הברכות האחרונות של יצחק

ה מעין "שכאן הטעימו הקב, ולכן זה לאכול עתה מטעמים כששת ימי הבריאה או כלעתיד לבוא
ויהי לי שור וחמור שאינם מטל השמים , וכמו שאמר לעשו בפגישתם' כל'ויעקב זכה ל, ב"עה

שאיני צריך לברכת אבי אלא יש לי משמים דרגה וברכה , והטעם הוא כי יש לי כל, ומשמני הארץ
 . ודוק, לעצמי

 כיצד חלו הברכות בטעות. ד



דנו איך חלה הברכה , ונמשכו אחריו לדון בענין מפרשים רבים (הדרוש החמישי)ן בדרשותיו "הר
גדרו : קידושין מט' והתוס), והלא בנדרים נדר בטעות אינו נדר, למרות שהיה כאן טעות גמורה

במקום שאנן סהדי שכך הוא אין צריך כלל דברים והוי , שלמרות שדברים שבלב אינם דברים
 .(ומדוע חלה הברכה, היה טעות ברורה' וגם כאן לכאו, טעות דמוכח

אולם ידע , גם אם יצחק לא ידע מי העומד לפניו. א, שהברכה חלה מכמה סיבות, ונראה להוכיח
. קרוב לודאי שידע שיעקב הוא המתברך. ב. ובירכו על דעת שהוא בנו איזה מהם שיהיה, שהוא בנו

וכמו , אולם לבסוף היתה הברכה בגדר נבואה, יצחק רצה לברך מצד תפילה או המשכת רחמים. ג
 .שיתבאר

 ליה דחמי למאן ,תלויות הברכות הרי לו אמר-  תליך"( יג,ר סה"ב)ל " אמרו חז:'סיבה א
אלא , ד שאין זה רק דרשא משום שנקט לחרב בלשון תליך"נראה לענ". מתבריך הוא ,למתברכא

מאחר שעיקר המטרה היתה שיאכל מטעמים , שלכאורה תמוה. שבא להסביר מהות דברי יצחק
או כביאור המפרשים שהיה זה מעין , ן שהיה זה בשביל להכין את הנפש לנבואה"וכביאור הר

אם כן מה לו ליצחק , שוחד לגוף שיסכים לנפש ויהיה האדם באופן של שמחה ושלוה בברכתו
שיאמר לו הבא לי מטעמים ודי , לדרוש שיילך לשדה ולצוד ציד ולהאריך בדבורים רבים כל כך

שאמר לו יצחק שהוא עושה לו נסיון לראות האם הוא ראוי לקבל את , אלא ביאור הענין הוא. בזה
שישא את כלי זינו ולא יקח כלי זין . א. וזה אם יקיים את כל הסימנים שהוא אומר לו, הברכות
שיצא לשדה לנסות . ב, וזה יוכיח שהציד הוא עבור עשו ועבור אביו יצחק על מנת לברכו, מאחרים
לפניו ציד ' אבל אם לא יזמין ה, כ מוכח שהוא המוכן לברכה"לפניו ציד בע' ואם יזמין ה, לצוד ציד

' היינו ציד שמוכח שהזמין ה', צידה'כתובה ' ציד'אולי לכן תיבת ), הרי שאין הרצון האלקי לברכו
. ד, ולא סתם מאכלים', מטעמים כאשר אהבתי'שבהכנתו יזדמן שיהיו . ג, (ועיין העמק דבר, עבורו

ובגמר הנסיון יתברר , ה בידו להביאם ולהאכילם את אביו"שיסייע הקב', והביאה לי ואוכלה'
שידע שזהו חלק ' אלקיך לפני' כי הקרה ה'מטעם זה אמר יעקב ליצחק . שהוא הראוי לברכה

שמשמים נזדמן שכבר ' הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא'וגם הזכיר יצחק לעשו , מהנסיון
ל על ואכל "והיו המאכלים טעימים מאד וכביאור חז, אכלתי ועתה אין לי אפשרות לאכול כלל

שהרי אך יצא ', בטרם תבוא'שאכל , גם היה בזה הוכחה נוספת. מכל שטעם בהם כל מעדני עולם
אלא שמשמים , ואם לא מתעכב שעה קלה לא היה מברך לנכנס ראשון, יצא יעקב ונכנס עשו

, ועשה לי, וצודה לי, בענינים אלו' לי'לכן גם אמר יצחק תיבת . הוכיחו שאין הוא הראוי לברכה
גם האבן עזרא . פעמים הוה חזקה ויהיו סימן ליצחק שהוא הראוי לברכה' היינו שבג, והביאה לי

 . ש"עיי, כתב שלא היה מוחלט אצלו למי לברך ('פסוק מ)

מוכח שלמרות שבתחילה לא ידע יצחק מי הבא לפניו '  בדקדוק הפסוקים לכאו:'סיבה ב
ועל דעת , ובשעה שברכו בלב שלם בירכו, מכל מקום לבסוף ידע מי העומד לפניו, ומטעמים בידו
כי ידע שהוא בנו אלא שלא ', בני'כי בתחילה כתיב בעת שדיבר יצחק עם העומד לפניו . יעקב בירכו

, והנה מלבד שאלת הקדמונים שהרי סומא מותר באשתו משום טביעות קלא. ידע איזה בן הוא
הקול 'שזה גופא משמע שידע מי העומד לפניו ומקרא ערוך הוא , הרי שלא ניתן להחליף בין שנים

ומכל מקום לאחר שהאריך בדיבורו עמו ודאי , הנה מסתבר שהיה קולם קרוב ודומה', קול יעקב
מה זה ' א, שהרי יצחק עומד ותמה על כמה פרטים שלפניו, הנה עוד הוכחות יש בכך. הכיר בו
שלפי חשבונו לא היה שייך במציאות ללכת ולהביא ציד ולהכינו מטעמים במהירות גדולה ? מהרת

שהוא הלך אל הצאן והיא התחילה להכין , ואכן לולי שבמטעמים אלו היו שנים שעשואה, כ"כ
הרי , והראיה שרק יצא יצא יעקב ועשו נכנס, לא היה שייך במציאות שיהיה כן-  הנצרך להכנתו 

ל שאמר שם "ולדברי חז, שביקש שיגש למששו' ב. שהיו צריכים מהירות גדולה ועשיית שנים
או לדברי המפרשים שתוכן הדברים שדיבר בדרך כבוד , או משום שהכיר את הקול ממש, שמים

עוד שאלו פעם ' ג. ונתרחק ממחשבתו שזהו עשו, מכל מקום מוכח שהיה תמוה לו מאד, וכדומה
שאילו היה זה עשו ודאי היה , והנה תשובת יעקב מתמיהה מאד? שלישית האתה זה בני עשו
ואילו יעקב משיב תשובה קצרה בתיבה , ומדוע הוא מטיל ספק בדבר, מתרתח כיצד אינו מכירו

, שהרי גם על הצד שספק לפניו, עוד שאלו המפרשים. ואיך יעלה על הדעת שזהו עשו', אני'אחת 
וימתין שמא יחזור עשו , מחמת הספק היה לו להמנע מלברכו, שמחד גיסא הקול יעקב והידים עשו

, מלבד כל אלה. אבל מדוע זה מיהר לאכול ולברך, או שמא יתברר באופן אחר, מן השדה מצידו
ואילו בבקשתו שרצונו למששו נאמר ' בני'כי בתחילה נזכר בסתם , הנה גם הפסוקים מוכיחים



ומדוע נשתנה כאן שנזכר ', ויגש יעקב אל יצחק'ונאמר ', ויאמר יצחק אל ליעקב גשה נא ואמושך'
או ויאמר יצחק גשה בני ', ויאמר יצחק גשה נא ואמושך'ומדוע לא נאמר בפסוק , יעקב להדיא

וגם יעקב ', אל יעקב'ולכן אמר יצחק , אלא שגמר יצחק בדעתו שהעומד לפניו הוא יעקב', ואמושך
 . ניגש אל אביו על דעת שהוא יעקב

לא , וחזר לספק ולכן אמר בני בסתם, אכן לאחר שהיו הידים ידי עשו לא הוכח בבירור שהוא יעקב
אבל רוב , אלא שלא היה אפשרות להוכיח בצורה מוחלטת לאחד הצדדים, שסבר שהוא אכן עשו

פעמים האם ' גם היה ליצחק חזקה במה שבירר ג. ההוכחות שהיו ליצחק מוכיחות שיעקב לפניו
 . עלה שעשו לפניו' עשו לפניו ומהתשובות והבירור לכאו

או שהיו הדברים לפניו בספק גמור , יעקב לפניו' אבל יותר מסתבר שאו שידע בבירור שלכאו
 .ובתנאי שהוא בנו, ובירך על דעת מי שמתברך, וכמחצה על מחצה

שיצחק רצה לברך מצד תפילה , עולה, ן" מדברי הכתובים ומדברי המפרשים ובראשם הר:'סיבה ג
. בעת הברכה' אולם בפועל חלה עליו רוח נבואה מאת ה', תברכך נפשי'ולכן אמר , והמשכת רחמים

ואילו בעשו ראינו , בזה יבואר ויתורץ הלא לא מצאנו בכל חיי יעקב שהברכה נתקיימה בו
' בעת שיהיה ה, ובמדרשים מבואר שברכות יעקב יתקיימו לעתיד לבוא, שנתקיימו בו כל הברכות

היה ' ברכה'אלא שאם היה יעקב מקבל הברכות באופן של . והלא דבר הוא, למלך על כל הארץ
הנה , אבל מאחר שנהפכו לנבואה, מקבל את ברכות יצחק ואברהם בפועל והיו מתקיימים בו

'', לפני ה'מטעם זה אמרה רבקה . ה מזמין להם את שעת קיומם"הנבואה מתקיימת בזמן שהקב
ובזה , ק שיעקב יתברך באופן של נבואה"אלא שאכן ידעה ברוה, וקשה שיצחק לא אמר כך כלל

, נבואה אינה צריכה את דעתו של הנביא. יתבארו כמה וכמה ענינים המה להלן בפשטי הכתובים
. ומעשי יעקב הועילו להכין את אביו לקבל הנבואה, והרי הנביא ככלי המשפיע מהכא להתם

יש . ולא היה צריך לברכות אברהם ויצחק עבור כך, מצד עצמו' כל'כ יעקב עצמו זכה לדרגת "כמו
וגם , צריך שתהיה גם הכנה מצד המקבל, כי לברכה שהיא תפלה וכדומה, מ ביניהם"עוד נפק

ובזה יתחייב , שבכך יהיה ראוי לקבלת הברכה, מטעם זה ציוה יצחק לעשו להכין את המאכלים
כי ברכת , הנה אין לזה שייכות למקבל, אבל במה שנוגע לברכה נבואית, שיתברכו הידים שפעלו
לכן יעקב לא פעל . והמברך הוא רק כלי להוריד את השפע בפועל בעולם, שמים היא למי שיחפוץ
, אבל יצחק שחשב שיברך מצד המושג של ברכה. ורק הביאם לפניו לאכלם, כלום ואמו הכינה הכל

 .לכן עשה פעולות וגם ציוה לו לגשת ולנשקו לפעול בו הכנת מתברך

 האיך גנב יעקב את דעת אביו. ה

מאחר שהיה יצחק רוצה . א: וזאת לכמה טעמים, שהיה מותר ליעקב לשקר ולרמות את אביו, דע
הנה הוא , שהברכות תלויות ועומדות לראוי להן' תליך'פ "ל עה"וכמו שאמרו חז, לברך את הראוי

וכגון דא מצאנו בכופין , אלא שבאמת יעקב היה הראוי להם, טעה לחשוב שעשו הוא הראוי להם
. ולכן נחשב לרצונו, שלמרות שכופין אותו אנן סהדי שניחא ליה בכפרה, אותו עד שיאמר רוצה אני

ולרצונו , ודאי שכגון דא כופין אותו לברך את הראוי להם, ב הרוצה לברך את הראוי לברכות"כיו
. שהברכות יהיו לראוי להם, השקרים הם צורת הכפיה והרמאות להכריחו לעשות רצונו שלו. הוא
כי כל הטעם שרצה לברכו במה שחשב שהוא ראוי להם נובע , מאחר שגם עשו רימה את אביו. ב

, ב"וכגון דא נשבעין לאנסין וכיו, הנה רמאות להציל מהרמאי מותר, ממה שצד את אביו בפיו
למרות שהיה מותר . ג. 'ובזה נאמר עם עקש תתעקש וכו, לרמות את הרמאי להציל מרמאות

אלא , ל לשונו של יעקב לבארו באופן שאין בהם שקר ממש"מכל מקום דחקו חז, לשקר להדיא
ממזוני ' מצידי, 'בפעם אחרת' עשיתי כאשר דברת אלי', 'עשו בכורך'הוא יעקב ואילו ' אנכי'ש
ובשעה ששאלו האתה זה בני עשו רק השיב , ובשעת מישוש לא הוציא דיבור מפיו, (רבינו בחיי)
 . 'אנכי'כמו ' אני'

שלמרות , כי לבאר את עצם הענין איך היה מותר לגנוב את דעתו של יצחק, וכל הטעמים נצרכים
ואם השומע מבין שקר הרי כאן שקר גמור וגנבת , שלא שיקר מכל מקום הטעה וגנב את דעת אביו

לבאר את פעולת רבקה לרמות את . ס זה היה עומק דעתו ורצונו"שסו' לזה צריך את חלק א, דעת
וכגון דא , להסביר שמותר לעשות רמאות להוציא מידי רמאות אחרת' בעלה אנו נצרכים לחלק ב



להסביר כיצד יכל יעקב במציאות לעמוד מול אביו ולהוציא שקר ממש . עביד איניש דינא לנפשיה
 .ממש להדיא' דיבור שקר'לזה צריכים את הביאור שלא היה כאן , אמת ליעקב'הלא , מפיו

ויתבררו הענינים על פי ההקדמות , ד"ויתבארו השאלות בס, ד לביאורי הפסוקים"ועתה נבוא בס
 .הללו

    

 :ביאור הפסוקים

כי עד זמנם לא היה , שאברהם ביקש שיהיה זקנה (ה,ר סט"ב)מבואר במדרש  ִיְצָחק ָזֵקן ִכי ַוְיִהי( א)

אם במראה , וכאן נתחדש אצלו ענין הזקנה, ואברהם ביקש זקנה, ניכר בין זקן לצעיר בין אב לבנו

שיצחק ביקש שיקבל האדם  (שם)ל "ביארו חז ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַוִ ְכֶהיןָ . אם בהרגשה ותשות הכח

ומעתה , ה בך אני מתחיל"ואמר לו הקב, יסורים טרם מותו למען ישוב בתשובה ויתכפר לו
ולכן , 2מכך השכיל בדעתו שקרב יום מותו, שהתחדש אצלו שני הענינים שהם הזקנה והיסורים

מוכח שלא היה עשו , וכן ממה שהיה צריך לקראו' את'מלשון . וכדלהלן, להודיעו ֵעָשו ֶאת ַוִיְקָרא

וגם מבואר שלא קרא לו משום , כי היה צריך לקראו מרחוק, וכפי שהיה לפנים בביתו, שכיח לפניו

. אלא את האדם שהוא עשו בנו הגדול, שלא קרא לעשו ַהָגֹדל ְ נוֹ האהבה כלפיו אלא משום שהוא 

, היא האופן הראוי לדבר בין בני אדם,  צורת שאלה ותשובה זוִהֵנִני ֵאָליו ַוֹיאֶמר ְ ִני ֵאָליו ַוֹיאֶמר

ויצחק ענה ' אבי'וגם יעקב להלן בבואו אל אביו אמר , ה בדברו לנביאיו עשה כן"ומצאנו שגם הקב
ולכן אמר לו , שאין פותחים בדברים עד שהאדם השני רוצה בכך, משמע שפירושו כך הוא. 'הנני'
הרי אני מקשיב ומוכן ', הנה אני'תיבות ' והוא מעין ב' הנני'והוא ענה , כלומר רצוני לדבר עמך' בני'

 ָזַקְנִ י ָנא ִהֵנה, ַוֹיאֶמר( ב) :היינו שפונה אליו' אליו'אלא ' לו'מטעם זה לא כתיב ויאמר , לקראתך

 יֹום ָיַדְעִ י ֹלאולכך , שהנה נתחדש שזה מקרוב קפצה עלי הזקנה, מאחר שהיה מיד בפתע פתאום

מֹוִתי
3
תיבה - ָנא ) ָשאולכן , ראוי להזדרז בדבר, שזקנתי וכהו עיני ולא ידעתי יום מותי ְוַעָ ה( ג) :

היינו שימהר ויזדרז לעשות מיד ', כען'שתרגם ' כעת'א היא כמו "לשיטת הת, זו היא תיקון לשון
אלא שבאה תמיד לאחר התיבה , והיה ראוי שתבוא תיבה זו לאחר כל הדיבורים, לאחר האמירה

לשון 'או שפירושו . הראשונה של המשפט להורות שכל המשפט נאמר בניגון של מהירות וזריזות
נראה ששניהם . 4ובא לאחר התיבה הראשונה של המשפט ללמד שכולו נאמר לשון בקשה', בקשה

 ,(אלא בקשת פעולה באופן שיזרז עצמו לענין, שאין זה ציווי של זירוז ולא בקשה סתם, נכונים

ולכן , שהם כלי האומנות התדירים גביך' כליך'והם , החרב והקשת-  ְוַקְ ֶ ךָ   ֶ ְלְיךָ שהם ֵכֶליךָ 

שא 'אפשר שבבואו אל אביו הסירם מפני כבודו לכן אמר לו . שהוא תלוי עליך תמיד' תליך'אמר 

מקום  ַהָשֶדה ְוֵצא. 5שרצה לבדקם האם כשרים הם לשחיטה' שא נא'ואפשר שאמר לו , שיטלם' נא

שהרי , ז או מוקצה"שאיני יודע האם הם גזולים אצלך או נעבד לע, ואל תיטול ממה שבידך, הפקר
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 .עיין רבינו בחיי,  והנה במדרש כמה דעות מדוע כהו עיניו 

במה שראו עיניו דבר ' מראות, 'וכל טעם מסביר נקודה מסוימת בענין, ונראה שכל הטעמים מצטברים להבנת הענין
. אולם לא נגזר אימתי יהיו, אז נגזר עליו שיכהו עיניו, וזהו כסא הכבוד שראה בעת העקדה, שאינו צריך לראות

ה שהיסורים שיקבל יהיו על ראות דבר שלא היה "אולם סבב הקב, כשביקש יסורים לא היה נודע איזה יסורים יהיו
אולם עצם ראית פני . כי בלא זה לא היתה מתקיימת בקשתו, ולכן היו כעין יסורים עבור עוון, רשות להסתכל שם

 .שכינה היה קצת כאנוס לזמנו
כ האבן עזרא מדייק ממה "כמו. שבו שערי שמים פתוחים, שאמר לו שכעת מגיע הלילה של פסח, ובתרגום יונתן 3

ע יצחק נולד ומת "גם ידוע שלכו. שהיה זה בחודש ניסן שבו האילנות מלבלבים, שאמר ראה ריח בני כריח השדה
היינו שמא היום הוא , מותי' יום'ולכן לא ידעתי , חשש שמא השלים שנותיו, נמצא שבהגיע ליום הולדתו, בחודש ניסן
אבל הוא רק נתכוין , כי סברה שכוונתו שהיום הוא היום המוות שלו', לפני מותי'מטעם זה אמרה רבקה . יום מותי

 . שלא ידע האם בשנה זו ימות
כי , אולי כי כל הדברים האלה שיקח כליו ויצוד הם בקשה בעלמא, והטעם שאמר לו בלשון בקשה ולא בלשון ציווי 4

 . ע"ויל, ולכן אינם עיקר הענין, התכלית היא והבא לי מטעמים למען אברכך
אלא שהקשת נועדה לפגוע ברגלי , שעיקר הכלי היה החרב ובה המית, יש מקום להסביר טעם שני הכלים האלה 5

אלא שהיא חרב , אולם בפשטות הקשת גם היא חרב]. שהוא עיקר הכלי, ולכן נתברך על חרבך תחיה, הצבי שלא יברח
 . [ושם החרב המביאה חורבן בעולם אין בה הבדל כיצד היא הורגת, הנשלחת למרחוק



ולמבואר בהקדמה היה זה גם בחינה ונסיון האם . אלא צא קח חיה טהורה לגמרי, ז"היו נשיו עע

 שתהא טהורה וגם הקפיד שיהיה,  היינו חיה הראויה ליִלי ְוצּוָדה. 6ראוי הוא לברכות
צידה

 ולא ָצִיד 

שאם ', לצוד ציד להביא'שהלך עשו , יג בפסוק הבא,ש במדרש סה"וכמ)מן הגזול ולא מן החמס 

שיכינם בכלים  ִלי ַוֲעֵשה( ד) :(ממה שבידו מהחמסים וגזילות' יביא'יצליח יביא מן הציד ואם לו 

ולפירושי בהקדמה היה זה , כפי הראוי ליצחק אבינו, ז"כשרים וטהורים מכל טומאה וחשש ע

היינו כמטעמים שאכלתי בעת שהיית  ָאַהְבִ י ַכֲאֶ ר ַמְטַעִמים .סימן נוסף אם הוא ראוי לברכה

גם מאז שהלך לדור עם נשותיו לא אכל ציד וצלי . בימים שיכלתי לסמוך על אכילתך, מביא לי ציד
הרי הכונה , ל שהסומא אינו נהנה מהמאכל"ולדברי חז). [ועיין להלן פסוק ט]אלא ממאכלי רבקה 

, שזהו הסימן השלישי שגם יצליח להביאם ִלי ְוָהִביָאה. (שיהיו כעין מה שאהב בעודו חי ולא סומא

שהנפש  ַנְפִ י ְ ָבֶרְכךָ  ַ ֲעבּורכי היה רק , ומשמע שיאכל גם אם לא יצטרך לאכילה זו,  ְוֹאֵכָלהואז

, ככל לשון טרם), ָאמּות  עד שלאְ ֶטֶרם. תרצה להכיר טובה ולברך את פועל המטעמים האלה

אלא שטרם יגיע , לא שחשב שהנה מיד הולך למות, (שהוא בא על דבר שודאי יבוא והוא הולך ובא

לשון  ֹ ַמַעת ְוִרְבָקה( ה) :וכחושש על הסימנים שאמר למעלה מדוע הוא מזדרז בברכות, העת ממש

ז יתבאר צורת הפסוק "ולפי, שהיא תדיר שומעת, "ברוח קודשא"ונראה שלכן תרגם יונתן , הוה
וגם מוכח ממה , ק דיבור יצחק וגם ההמשך שוילך עשו השדה"ששמעה ברוה- ' וילך עשו השדה'

שלמרות  ְ נוֹ  ֵעָשו ֶאל ִיְצָחק ְ ַדֵ ר. שיעקב היה עמה באותה שעה ואילו הוא לא שמע דיבורים אלו

מכל מקום הקדים את עשו וגילה , שלא ידע בבירור שעשו הוא יקבל הברכה ושהוא הראוי לברכה

 ָלצּוד ַהָשֶדה ֵעָשו ַוֵיֶלךְ . כי אותו אהב ולכן הוא נקרא על שמו בנו', בנו'אזנו על הענין משום שהוא 

שלא הלך להביא לאביו וככל מה , שעשו לא מקיים את ציווי אביו,  עוד נתגלה להְלָהִביא ַצִיד

, אלא הלך במטרה להביא במה שיעלה בצידו יהיה מה שיהיה, שדרש ממנו על צורת ההבאה לו
ללמדך שלא עשה על דעת ', להביא'ונוספה תיבת , ולא שנשא כליו', ויצא השדה'ולכן לא כתיב 

ולא לדקדק בכשרותם ולא , בתכלית להביא מטעמים לקחת את הברכות, אביו אלא על דעת עצמו
כי בלא זה יש מקום , ק גילה לה הליכת עשו לשדה"טעם נוסף היה במה שרוה. בשביל לקיים רצונו

ק יודעת היא הליכתו "אבל מאחר שברוה, חשש שמא תוך ברכת יצחק ליעקב יבוא עשו מן השדה

  :ממילא תוכל לסייע בענין שלא יבוא בעת הברכה, בשדה

כי , והיה מזומן אצלה', בנה'ולכן הוא ' אוהבת את יעקב'שהיא  ְ ָנּה ַיֲעֹקב ֶאל ָאְמָרה ְוִרְבָקה( ו)

 ְמַדֵ ר ָאִביךָ  ֶאת ָ ַמְעִ י ִהֵנה: ֵלאֹמר, היה דר עם הצדיקים ולא כעשו שהלך לדור עם בנות כנען

ק שמעה נתכונה לומר "ואם ברוה, עתה נתחדש לי שמיעת דברי אביך' הנה' ָאִחיךָ  ֵעָשו ֶאל

הנה משמים זימנו לי שבדיוק , ואם הכונה ששמעה באהל, שמשמים באו להורות לפעול בענין
כי , כי אמרם אליו מצד שהוא אחיך, והדבר נוגע אליך, בשעה שדיבר יצחק לעשו הקשבתי ושמעתי

 ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעֵשה ַצִיד ִלי ָהִביָאה( ז) :ֵלאֹמר. שניכם ראוים לברכה אלא שאביך דברם אל עשו

שהיה לרבקה שני מטרות , ונראה הטעם, הנה רבקה השמיטה כמה וכמה פרטים בדבריה, ְוֹאֵכָלה

וממילא , ק שהלך עשו לשדה להביא מה שיביא"ונודע לה ברוה, בידעה רשעת עשו. א, במעשיה
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, במקום ששם השיג יצחק את ברכותיו, שיצחק ביקש ממנו שיכינם לו בהר המוריה, י דרש יש מקום לומר"ועפ 

ואמר לעשו וצא השדה למקום המקדש להביא , שיצחק קרא למקום שדה, ל על ויצא יצחק לשוח בשדה"ש חז"וכמ
, וידוע שאכילת הקרבנות הביאתם להשגת דרגות נבואה וקדושה, הרי היו בדרגת קרבנות, ומאחר שישחטם שם, משם

ב אמר להלן ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו "כיו. ומאכלים אלו רצה לאכול כעת לעת הברכה והתדבקות בשכינה
הנה מקום המקדש נקרא , ל שהוא שדה תפוחים"גם לדברי חז. י שהוא כמקום המקדש שיקריבו שם קטרת"ובת', ה
שהלך בסתם , אלא וילך השדה לצוד ציד להביא, אל השדה הידוע' יצא'אלא שעשו לא . ש מצאנוה בשדי יער"כמ, כך

, של יער תלויה' ולכן ע, ושמא כלב היער הוא החזיר), ואכן הביא לבסוף כלבא, לשדה להביא משם מה שיעלה בידו
ל שהיה אחד "ש חז"אבל יעקב הביא שני גדיים ועשאם כעין קרבנות כמ. (ע"ויל, ועשו דומה לחזיר הפושט טלפיו

אפשר שיצחק . וכקרבנות היו עשויות מצד הכונה, אבל עשאום על דעת כן, והגם שלא היו ממש, לפסח ואחד לחגיגה
אבל בפועל , הנה יעשם במקום המקדש וממילא יהיו כקרבנות, שסבר שעשו הוא הבכור ממילא הוא הראוי להקריב

, שפשיטא שלא היה שקוע בתאות האכילה, רק הוא יכל להביא את המטעמים הראוים, מאחר שיעקב היה הבכור
ממילא נתקדשו כעין קדושת קרבן והיה , ולכן בעת שעשאם יעקב ושחטם לשמם, אלא שיהיו טעימים לנפשו הרוחנית

 . וכדלהלן בכמה הערות, ולכן חלה עליו רוח הנבואה, שולחן אביו כמזבח



כ מאחר שיצחק לא "כמו. ואם כן ראוי למנוע זאת, ירצה להכשיל את יצחק במאכלות אסורות
והרי יצחק אמר  , 7הנה תעבור שעת הכושר של הברכה, ה תקלה לצדיקיו"יאכל כי לא יביא הקב

לפני 'וכעת הזמן הוא ,  ומאחר שיצחק חושב שהגיע זמנו למותמֹוִתי ִלְפֵני ְיֹקָוק ִלְפֵני ַוֲאָבֶרְכָכה

היא בנבואה ששרתה עליה שמעה '' לפני ה'וגם שיצחק לא אמר . תעבור השעה ולא תשוב', מותו
, ולכן שינתה בפרטים שהיא תכין המאכלים ולא יעקב ושאר השינוים', שתהיה הברכה לפני ה

צריכים למהר ולתקן את שני , ְוַעָ ה( ח) :ומכח זה לא חששה שתבוא עליו קללה ולא ברכה

ולכן , ממילא תבין שלטובתך אני מתכוונת, שאתה הוא האהוב אצלי ְבִני ולכן, הענינים האלה

 כפל ֹאָתךְ  ְמַצָּוה ֲאִני ַלֲאֶ ר (אבל שמע לקול הוא שמיעת הדברים, שמע בקול הוא ציווי) ְ ֹקִלי ְ ַמע

וזה , לסייע לרבקה להכין מאכלים ראויים לבעלה. א, אלא שיש כאן שני ציווים, הלשון הוא
ציווי הנוגע ליעקב שהוא לטובתו וענינו שהוא יקבל . ב. מחובת האשה לבעלה להכין מאכלו

ואילו לאשר אני מצוה אותך הוא הנוגע ליעקב , שמע בקולי הוא הנוגע למה שאני צריכה, הברכות

ולכן , ובדין נטלתם, ל ששלה היו"ביארו חז ִלי ְוַקח ַהֹצאן ֶאל ָנא ֶלךְ ( ט) :שיעשה מה שנוגע לטובתו

אבל המזומנים תחת ידיו אינם , ואז הם יהיו כעין צידה בשדה, דייקא ִמָשם, קח את השייך לי

אחד מבושל , לשון רבים' מטעמים, 'למען הכין שני סוגי מטעמים  ְ ֵני. דומים לציווי יצחק לעשו

וראוי , והדבר השלם חשוב יותר, שיהיה המאכל דבר שלם, ולכל אחד מהם גדי לעצמו, ואחד צלי

או משום שהעורות , או משום שטעמם כטעם הצבי הניצוד ִעִזים ְגָדֵיי. 8יותר להחיל עליו ברכה

ודרך אדם זקן שאינו יכול ], וכאלה אכל בכל יום, למאכלו  ֹטִביםוגם שהם, שעירים כשער האדם

 ַכֲאֶ ר ְלָאִביךָ  ַמְטַעִמים ֹאָתם ְוֶאֱעֶשה. [והדבר הניצוד הוא קשה העיכול, לאכול מאכלים קשים

מאז רבקה , כי לאחר שעשו נטרד מהבאת ציד לפה אביו,  ואני יודעת מה הוא אוהב עתהָאֵהב

' כאשר אהבתי'ולא כמו שאמר יצחק לעשו , כעת' אוהב'והיא יודעת מה הוא , הביאה למאכלו

החלק הראשון של הכנת  ְוֵהֵבאתָ ( י) :כי היא ידעה מה ראוי לו לעת הזאת לזקנותו, בעבר

אבל עצם ההכנה , הנה בזה בקשה שיעקב יסייע ויביא לה את הגדיים, המאכלים למען ישבע האב
ויעשה , לכן אמרה שיביאם, אבל החלק השני להביאם לפניו זה שייך רק ליעקב, מתייחס אליה

היינו ,  שחלק זה הוא שייך לךמֹותוֹ  ִלְפֵני ְיָבֶרְכךָ  ֲאֶ ר ַ ֲעֻבר ְוָאָכל ְלָאִביךָ זאת על דעת ובאופן שהם 

: שלא ייצא משם עד שיגמור את כל הענין בטוב

היא ' רבקה, 'אלא שנראה להגדיר כלל בכל הפרשה, כפל לשון הוא ִאמוֹ  ִרְבָקה ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יא)

ק דברי "לה שני גוים בבטנך הוא ששמעה ברוה' או ויאמר ה, ומדבר על הנבואה שקבלה, הנביאה
או בדברים , הוא הנוגע לדיבורים בינה לבין יעקב' אמו'אבל , וכן הליכת עשו לשדה, יצחק לעשו

, במה שנוגע אליה' אמו'וכן את , הנביאה' רבקה'כאן שואל יעקב את . שעשתה עבור יצחק או יעקב
אלא , אינו נוגע אלי שאלך לקבל הברכות, ק ציווי יצחק לעשו להביא ציד"הנה מה ששמעת ברוה

אבל אין , [וממילא לא יקבל עשו את הברכות], רק שאת תביאי ליצחק לאכול קודם שיבוא עשו

גדר ] אּוַלי( יב) :ָחָלק ִאי  ְוָאֹנִכי ָשִער ִאי  ָאִחי ֵעָשו ֵהן, וההוכחה לכך היא, הדבר נוגע אלי כלל

 ָעַלי ְוֵהֵבאִתיוודאי , כתועה ומתעה ִכְמַתְעֵ עַ  ְבֵעיָניו ְוָהִייִתיואז  ָאִבי ְיֻמֵשִני ['הלואי לא, 'תיבה זו

ודאי אין אחר יכול לקבל על עצמו קללות  ְ ִני ִקְלָלְתךָ  ָעַלי ִאמוֹ  לוֹ  ַוֹ אֶמר( יג: )ְבָרָכה ְוֹלא ְקָלָלה

                                                             
שמא לשנה , ואמר יצחק לעשו שמגיע הלילה ששערי השמים פתוחים, שהיה זה ליל הסדר, ובפרט לתרגום יונתן 7

מטעם זה גם תרגם יונתן שרבקה אמרה ליעקב כדברים האלה שכעת הלילה ששערי שמים . אחרת כבר לא יחיה
 .ושמא תעבור השעה ולא תשוב, פתוחים להריק שפע ברכה והצלחה

8
, ואחד לעזזאל' או שדרשו טובים לבניך שיהיה שעיר אחד לה, שהיה אחד לפסח ואחד לחגיגה, ל מצאנו"ובדברי חז 

אחד למען הגוף לשחדו להסכים לדיבוק , הביא שנים, כי יעקב שהביאם לאביו להכינו לנבואה. ונראה שהכל אחד
שהחגיגה , וכך גם הפסח והחגיגה', והשני הוא שיהיה כעין מזבח לאכול מסעודת ה, ם"הקדושה וכמו שביאר המלבי

והפסח הוא , שאוכלים מסעודתו של מקום, והפסח הוא מעין אכילת כהנים, באה להאכיל את הגוף בשמחת יום טוב
ב השעירים של יום הכפורים אחד "כיו. והעובר חייב כרת, הקרבן היחיד שכל ישראל חייבים בו בלי יוצא מן הכלל

ולדברינו לעיל . 'כולו לה', שהשעיר לעזזאל נושא את העונות ונשאר האדם כשעיר לה, הוא למען הגוף ואחד לנפש
בצורה שאחד יהיה לחגיגה , הנה יעקב עשאם באופן של קדושת קרבנות, שיצחק רצה לאכול מאכלים בקדושת קרבן

 . ודוק היטב, אחד לגוף ואחד לנפש, ואחד לפסח



אלא כדתרגם אונקלוס שהיא יודעת בנבואה . וכמו שלא יוכל לקחת ברכות של אחרים, של אחרים
שלא תהיה קללה כי ', קללתך בני'נתגלה בנבואה מה תהיה ' עלי, 'שתבוא עליו ברכה ולא קללה

אהובי ' בני'והרי אתה , הוא האחריות לסדר שלא יהיה כאן קללה' עלי, 'וביותר פשוט. אם ברכה

דבר , לפני שתבין איך יסודר החלק שלך,  היינוִלי ַקח ְוֵלךְ  ְ ֹקִלי ְ ַמע ַאךְ . ואיך אגרום לך תקלה

וכמו שנתבאר שהיה , ראשון לך תסייע לי בחלקי שתקח לי את הגדיים למען הכין סעודה לאביך

שכל הדברים עשה  ְלִאמוֹ  ַוָיֵבא ַוִיַקח ַוֵיֶלךְ ( יד) :ומטרה זו תפקידה של רבקה הוא, כאן שני מטרות

 ַמְטַעִמים, מאהבת בנה, עבורו ִאמוֹ  ַוַ ַעש. שהיא תעשה כחיובה להכין מאכלו של בעלה, למען אמו

: ָאִביו ָאֵהב ַכֲאֶ ר

 ַהֲחֻמֹדת. שצריך לקיים ורב יעבוד צעיר ַהָגֹדל ְ ָנּה ֵעָשו ִ ְגֵדי  ֶאתהנביאה ִרְבָקה ַוִ ַקח( טו)

מאחר שעשו לא יכל  ַ ָ ִית ִאָ ּה ֲאֶ ר. והם נחמדים למראה עינים, 9שאנשים רבים חומדים אותם

אבל מאחר שהיה יצחק , נתנם לרבקה למען תשמש בהם את יצחק, לבוא לשמש את אביו כמקדם

 ֶאת ַוַ ְלֵ  . מטעם זה היו אתה בבית, כי לא ראה את יפים, סומא לא היה מעלה בבגדים אלה

 ֹעֹרת ְוֵאת( טז) :והוא עיקר המשך בית אברהם,  שהוא צריך לקבל את הברכותַהָקָטן ְ ָנּה ַיֲעֹקב

כי על ידי ריח ,  והיה זה בנבואה לעשות כל אלהַצָּואָריו ֶחְלַקת ְוַעל ָיָדיו ַעל ִהְלִ יָ ה ָהִעִזים ְגָדֵיי

וחלקת צואריו היה נצרך בעת , ואת הידים משש בשעה שרצה לבדקו, הבגדים נחה עליו הנבואה

: שנשקו

די ', וכדו' תפילה'כי לפי דרכו לברך מצד , יצחק לא ביקש לחם ַהֶלֶחם ְוֶאת ַהַמְטַעִמים ֶאת ַוִ ֵ ן( יז)

הנה , אבל בברכה שהיא מצד הנבואה, כל שיערב לחיך ותתענג נפש המברך, בטעימה כל שהוא
ולכן הכינו לו מאכל מרובה , ם"צריך שיהיה הגוף בתוקף כוחו לקבל כח הנבואה וכמבואר ברמב

שרצונה היה שיאכל וישבע וממילא לא יוכל לאכול כלום , ל על פי פשט"גם י. של לחם ושני גדיים

 ְ ָנּה ַיֲעֹקב ְ ַיד, עבור יצחק להשביעו במאכלים הראויים לו ָעָשָתה ֲאֶ ר. 10ממאכלים שיביא עשו

נתנה אותם ביד בנה שיהיו שלו בכדי שהוא יקבל את , פ שיכלה להביאם בעצמה להאכילו"אע

לכן אמרו , ויבוא' וילך'ולא כתיב  ָאִביו ֶאל ַוָיֹבא( יח) :'בנה'ועשתה זאת עבור אהבתה את , הברכות

 הייתי עד כאן אמרה ,הפתח עד אותו לותה ,הלחם ואת המטעמים את ותתן "(ז,ר סה"ב)במדרש 
שעד הפתח יש גם לרבקה חיוב להביא את , היינו". לך יקום ברייך ואילך מכאן ,לך חייבת

ולכן , אבל ההכנסה אל יצחק ולקבל הברכות זהו חיובו של יעקב, המאכלים שהכינה עבור בעלה
אבל בפשטות היה זה אהל אחד או קרוב מאד וכך שמעה רבקה ]. מכאן ואילך בוראך יסייע לך

אבל עשו , להכנס עמו בדברים ָאִבי  ַוֹיאֶמר.[ולכן לא הוצרך לילך אלא מיד לבוא אל אביו, הדברים

,  בפשטותְ ִני ַאָ ה ִמי ִהֶנִני  ַוֹיאֶמר.שלא כדרך האבות הצדיקים', מיד בהכנסו אמר יקום אבי וכו

אבל יש מקום לומר למבואר בהקדמה . שאל מי אתה בני, משום שהיה קולו דומה לקולו של עשו
. אם כן שמא מאחר שהגיע יעקב לפניו ממילא יברך אותו, שלא היה מוחלט אצלו לברך את עשו

כ לא ידע "כמו. אלא שיעקב לא ידע שאין הדבר מוחלט אצלו וסבר שרוצה לברך רק את עשו

שדיבר עמו  ָאִביו ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יט) :ולכן הסתיר עצמו', נבואה'או ' ברכה'בבירור האם תהיה 

ודיבר , שיעקב לא הסתיר לגמרי שהוא יעקב, אולם יש מקום לומר. 'אביו'בדרך כבוד כעומד לפני 
וגם אני , הלא גם עשו מרמה אותך בדבריו, ודיבר עמו באופן של רמז, בקולו הרגיל כפי שהוא

י ידועים "ודברי רש, בפשטות כיזב לו ְ ֹכֶרךָ  ֵעָשו ָאֹנִכי. מותר לי לשקר ולומר דברים שאינם אמת

להסב לסעודה  ְ ָבה ָנא קּום, בפעמים שדברת ֵאָלי ִ ַ ְר ָ  ַכֲאֶ ר ָעִשיִתי. הבאתים למעלה בהקדמה

                                                             
9
על שאכל ממה שנחמד ' ויש לומר שלכן קראם חמודות משום שאדם קיבלם מאת ה, ל שהם בגדי אדם קדמאה"ובחז 

הנה גם יעקב , א בארתי שמאחר שזכה להם עשו רק בזכות עצת יעקב"ובמקו, וגם איתא שחמדם מנמרוד. למראה
ומשום כך הריחו כריח , אפשר משום שהיה גומרן בבשמים, והרוקח כתב שחמודות מלשון מחוממות. שותף בהם

 . ל שהיו לו בגדים מיוחדים לשמש בהם את אביו"ומזה הוציאו חז, השדה
10
' כ יין לד"ויעקב הביא אח, אפשר לומר שהביאה לו לחם בתורת מצה, ולדרך המדרש שהיה אחד פסח ואחד חגיגה 

והפסח על השובע שעל , חגיגה על שובע הלחם, דרכם לאכול על השובע, שמאחר שהיה כעין קרבנות, או יבואר. כוסות
שהביא , שעשה מעין עבודת מקדש, י שהיה הריח בבגדיו כריח הקטורת"גם נוכל לבאר לדברי הת. השובע של בשר

 .  'ולכן נחה עליו רוח ה, ויין כעין ניסוך היין, והבשר היה מעין הזבח, לחם כעין לחם הפנים



שיצחק חפץ , ונתבאר למעלה, וכמו שאמר עשו שיאכל מצידו, ולא לטעימה כל דהו, ממש

. (רבינו בחיי)ממזוני  ִמֵציִדי  ְוָאְכָלה.במטעמים לטעום ולברך ורבקה טרחה שיהיה סעודה ממש

: ַנְפֶ ךָ  ְ ָבֲרַכִני ַ ֲעבּור

 :י השאלה הזאת"ורצה לברר הדברים עפ, הוא' בנו'שלא ידע עדיין איזה  ְ נוֹ  ֶאל ִיְצָחק ַוֹיאֶמר( כ)

איזה ' מה זה'אם כן , מאחר שחיה טהורה אינה מזומנת מיד, בפשטות ְ ִני ִלְמֹצא ִמַהְר ָ  ֶזה ַמה

 לכן ְלָפָני ֱאֹלֶהיךָ  ְיֹקָוק ִהְקָרה ִכי ַוֹיאֶמר. 11ושמא איננה חיה טהורה, בעל חי לקחת שמהרת למצוא

שרצה לראות שמא יסכים יצחק , שהוא יעקב, אולם עוד רמז לו. הזדמן לי למצוא מיד חיה טהורה
כל הענין ששמעה רבקה ' והאמת שאכן הזמין ה. ולכן אמר שם שמים, לתת את הברכה ליעקב

ואם כן סימן , שאוכל לקבל הברכות' לפני' 'וכל הענין הקרה ה, והכינה לו מטעמים להביאם לפניו

כאן הבין יצחק שיעקב הוא העומד  ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ַוֹיאֶמר( כא) :הוא משמים שיעקב יקבל הברכות

 ֶזה ַהַאָ ה ְ ִני ַוֲאֻמְ ךָ  ָנא ְגָ הולכן אמר , גם מצד תוכן הדברים וגם מצד מהירות ההבאה, לפניו

היה צריך לומר לו האתה זה בני עשו אם בני יעקב שהרי לא היו לו בנים '  לכאוֹלא ִאם ֵעָשו ְ ִני

ואפשר שיצחק שעדיין לא , מכך שפט יעקב בדעתו שיצחק רוצה לתתם לעשו ולא ליעקב, אחרים
רצה לשפוט לפי מה שאמר לו , שהרי באמת לא שב עדיין, גמר את הנסיון האם עשו ראוי לברכה

 ַיֲעֹקב ַוִיַג ( כב) :שהוא צריך להתברך' שהוא עשו בנו האם אכן עשו לפניו והוכח ממה שהזמין ה

הכונה לדרגה של הנבואה ' יצחק אביו'שבכל מקום בפרשה שכתוב ,  נראה להגדירָאִביו ִיְצָחק ֶאל

וגם כאן חשב שיצחק אביו שהוא נביא ודאי יידע הנבואה שנאמרה לרבקה שיעקב יקבל , של יצחק

והיה זה ,  אמר זאת בקול שישמע הבןֵעָשו ְיֵדי ְוַהָיַדִים ַיֲעֹקב קֹול ַהֹקל ַוֹיאֶמר ַוְיֻמֵשהּו. הברכות

ואם זה יעקב הוא , כי אם הוא עשו היה לו להכחיש את הקול, בחינה נוספת לדעת מי עומד לפניו
משום שעדיין היו , גם נראה שמשש רק את ידיו. צריך להכחיש את הקול ולהסביר את הידים

לא הצליח להחליט  ִהִכירוֹ  ְוֹלא( כג) :ולכן נגע רק בידיו, ולא הגישם עדיין לאביו, המטעמים בידיו

ומשמים היה שמישש את הידים ולא במקום  ְשִעֹרת ָאִחיו ֵעָשו ִכיֵדי ָיָדיו ָהיּו ִכי, בבירור מי הוא

הנה יחשוב שכבר בברכה זו , כי אם אין זה עשו,  אפשר שהיה זה בדיקה נוספתַוְיָבְרֵכהּו, אחר

. אבל עשו יודע שהברכה צריכה להיות לאחר האכילה דייקא, נתקיימה הברכה ולכן לא ישאר עוד
, אולם נראה יותר. ולהסיר את הפירוד שנגרם במה שביקש למששו, או שברכו להחזיר האהבה

כאומר גם אם אתה , לכן ברכו, ולא ידע להכריע מי עומד לפניו, שיצחק הגיע למצב של ספק גמור
ולדרכי . אבל גם אתה ראוי לברכה, אולי לא הברכה שהנני מייעד לעשו, יעקב גם הנך ראוי לברכה

' הנה ברכו ג, והביאה לי, ועשה לי, וצודה לי', לי'דברים בלשון ' בהקדמה שיצחק ציוה לעשו ג
ובשניה ברכו בעת שהריח בגדיו , היינו על שטרח להביא, בראשונה ברכו על והביאה לי, פעמים

ועל , ובירך את היציאה לשדה, ואז ברכו על שעשה לו והלך לצוד עבורו בשדה, ז"להלן בפסוק כ

דע שאני  ֵעָשו ְ ִני ֶזה ַאָ ה ַוֹיאֶמר( כד) :עצם האכילה והמטעמים ברכו בברכת ויתן לך ודוק

או שהוא עשו ,  שיבין מה שיביןָאִני ַוֹיאֶמר. ולכן אבקש שתסייע בעדי לדעת האמת, מסופק בדבר

 ְ ָבֶרְכךָ  ְלַמַען ְ ִני ִמֵציד ְוֹאְכָלה ִלי ַהִגָ ה ַוֹיאֶמר( כה) :ויברך על דעת מה שרוצה, או שהוא יעקב

 לוֹ  ַוָיֵבא ַוֹיאַכל לוֹ  ַוַיֶג , ולכן ביקש כך, הסכים יצחק בדעתו שיאכל ויברך למי שעומד לפניו ַנְפִ י

ובתחילה סבר , כי אין שמחה אלא בבשר ויין,  הטעם שהביא לו יין למרות שלא ביקשַוֵיְ  ְ  ַיִין

אבל , ולכן לא ביקש מעשו יין, והדין הוא שכהן אסור לשתות יין, לברך כעין תפילה וברכת כהנים
שיאכל מאכלים , מה שהוא כעין נס' ואכל מכל'וכמאמר יצחק , יעקב שראה צורת האכילה

ומזה הבין שמתקרב יצחק אל הנבואה והשראת , כ"וגם יטעם בהם טעמים רבים כ, כ"מרובים כ

                                                             
יבואר שתמה יצחק ', שדה'וזהו ששלחו ה, ולמבואר לעיל בהערה ששלחו להר המוריה להקריבם שם בתורת שלמים 11

ל שאם "וביארו חז', וכו' ותשובת יעקב כי הקרה ה, כ"איך יתכן שגם מצא וגם שחט וגם הביא במהירות גדולה כ
כי בהבאת , ולדברינו התשובה נפלאה, במהירות' ודאי שלמאכלו יזמין ה, איל תמורתו' ואם זימן ה', לזיווגו הקרה ה

איל תמורת יצחק ' ובהר המוריה הזמין ה, הרי שקפצה הדרך לאליעזר, רבקה היה מהירות גדולה שבו ביום שב מחרן
ובסתם כשהיה צד לאביו היה זה עבור עצמו ולכן , במעשה נסים' הרי שכל מה שנוגע ליצחק עצמו מזמין ה, לקרבן

ודאי שתקפוץ לו הדרך ומיד בהגיעו להר המוריה יזדמן שם ציד , אבל עתה שנשלח בשליחות יצחק, לקח זמן רב
 . וממילא אתי שפיר, לקרבן



ל אמרו "וחז. (או קרוב, שהרי היה באהל אחד), לכן בעוד אביו אוכל הלך להביא יין, ק"רוה
ושם בסעודה שור בהררי אלף , ב"והיה היין כעין סעודת עוה, שמלאך הביא לו יין המשומר בענביו

ולכן נוסף גם היין מסוג , ויצחק טעם בהם טעם בשר בקר וצאן וטעם דגים וכל מעדני עולם, ולויתן
למלך על ' בעת שיהיה ה, ללמד שתהיה הברכה מצד הנבואה העתידה להתקיים בסוף הדורות, זה

שהרי כל מי ששמו ושם , ק"שהגיע יצחק לדרגת נבואה ורוה ָאִביו ִיְצָחק ֵאָליו ַוֹיאֶמר( כו) :כל הארץ

 לעורר ְ ִני ִלי ּוְ ָקה ָנא ְגָ ה. ונתעוררה רוח הנבואה, אביו בנבואה בידוע שהוא נביא בן נביא

אלא נשיקה של אתדבקות רוחא ', שלא תהיה נשיקה על כף יד וכדו', לי'ואמר , אהבה גדולה

ברכו על שטרח  ַוְיָבֲרֵכהּו ְ ָגָדיו ֵריחַ  ֶאת ַוָיַרח לוֹ  ַוִיַשק ַוִיַג ( כז) :(ם"עיין אבן עזרא ומלבי)ברוחא 

, אך יש לומר שריבוי הברכות היה להכין את בנו להתברך על ידו. עבורו ויצא להביא ציד עבורו
שהרוח דומה לקטורת , ובשנית כאן בירך את רוחו של יעקב, היינו שברך את הגוף שטרח עבורו

.  'ובשלישית ברכו מצד נשמתו ומזלו הרוחני שיזכה לברכת ויתן לך וכו, הנתון באף

 ְיֹקָוק ֵ ֲרכוֹ  ֲאֶ ר ָשֶדה ְכֵריחַ  ְ ִני ֵריחַ  ְרֵאה, שראוי הוא לברכות הללו, כלפי מעלה אמר' לכאו ַוֹיאֶמר

, ברכת הארץ, שהרי ברכו בשני ענינים גדולים', בני'אלא אל , אשר ברכו אינו חוזר אל השדה
והשניה שיהיה גדול מצד , הפסוק הראשון היא הברכה שהארץ תהיה טובה עבורו, וברכת האיש

. ולכן ראוי הוא לברכת השדה, על ברכת השדה אמר ראה ריח בני כריח השדה. גביר ומלך, האיש

 ְוִיֶ ן( כח) :ולכן, והוא מבורך בברכות שאמר עד עתה, לפניו' שהקרה ה'', אשר ברכו ה'עוד נוסף בו 

אבל כאן היה , נחלה בלא מיצרים', מדת יעקב עצמה היא ופרצת ימה וקדמה וכו ָהֱאֹלִהים ְלךָ 

וזה העביר , והוא קיבלם מצד שם אלקים, היינו מה שזכה להם יצחק, וברכה של יצחק, נבואה

היינו שיהיה די לו בטל השמים ושמני הארץ להצמיח לו רוב  ָהָאֶרץ ּוִמְ ַמֵני ַהָשַמִים ִמַטל. 12ליעקב

מכל מקום הטל , והגם שלא היה מטר, וכמו שיצחק בשנות הרעב זרע וצמח לו מאה שערים, טובה

א שלשון רוב מאחר שבא גם על " כבר ביארתי במקוְוִתיֹר  ָ ָגן ְוֹרב. והשמנים הצליחוהו בכך

, אלא שפעמים הוא מדויק יותר לצד מסוים, בא תמיד לומר שיהיו שניהם, הכמות וגם על האיכות
וגם מרובה , שהוא גם גדול בשנים, כמו ורב יעבוד צעיר], וכולל בהבלעה גם את הנקודה השניה

 ַעִמים ַיַעְבדּוךָ ( כט) :[ודוק, ומכל מקום יעבוד צעיר, באוכלסין
וישתחו

אולי כי ְלֻאִמים  ְלךָ  ְוִיְ ַ ֲחוּו 

, ולאומים הם בני יפת שהם בעלי דת ומלכות, בני חם הם עמים ועליהם נגזר עבד יהיה לאחיו
, הן כל אחיו נתתי לו לעבדים, וכדמוכח בדברי יצחק)לך יהיו לעבדים , והגם שאינם עבדים בעצם

אחיך הם בני , בפשטות ִאֶמךָ  ְ ֵני ְלךָ  ְוִיְ ַ ֲחוּו ְלַאֶחיךָ  ְגִביר  ֱהֵוה.(שההשתחואה מורה על עבדות

עיין אבן )ושמא היו לו בנים נוספים מבני הפלגשים , (כמו בפרשת יבום שאחים הם בני האב)אביך 
שלמרות שהיו רק , אולם יותר נראה. ישתחוו לך בני אמך, ואם אמות ותנשא אמך לאחר, (עזרא

ואת , כי היו ליצחק עוד אחים מאב, כך' ולהם אמר ה, הנה נתן לו ברכות אברהם ויצחק, שני בנים

 ּוְמָבֲרֶכיךָ  ָארּור ֹאְרֶריךָ . ולכן בירך בלשון הזה, מעל כל בני אמו הגר היא קטורה' ישמעאל בירך ה

, ומאחר שניתן לו עבדות מעמים ולאומים ואחים,  מטבע האדונים שעבדיהם מקללים אותםָ רּוךְ 

שהמברך את ישראל יזכה , ולבסוף גם נברכו בך כל משפחות האדמה, הנה בראשונה אוררך ארור

: לברכה

ולא הקדים עשו אפילו ברגע ' כילה יצחק'גודל הנס ש ַיֲעֹקב ֶאת ְלָבֵרךְ  ִיְצָחק ִכָלה ַכֲאֶ ר ַוְיִהי( ל)

' א, כי יש במשמעות הלשון יציאה שני ענינים, ותוך כדי שיוצא יעקב ַיֲעֹקב ָיָצא ָיֹצא ַאךְ  ַוְיִהי. אחד

ואומר שעדיין היה עסוק ביציאה הראשונה , שיצא מהענין שעסק בו' ב, שיצא לגמרי מהמקום

אלא שודאי המשיך גם , ָאִביו ִיְצָחק ְפֵני ֵמֵאתהיינו , היינו ממה שעסק בו וזוהי קבלת הברכה מאביו

 היינו ציד הראוי ִמֵצידוֹ  ָ א ָאִחיו ְוֵעָשווהנה , ולכן נאמר לשון יציאה נוספת, לצאת בפועל מהמקום

גם 'מציין הכתוב ש ַמְטַעִמים הּוא ַגם ַוַיַעש( לא) :ש להלן"וכמ, לאכילת עשו ולא לאכילת יעקב

אולם . כי הברכה היא גם העשיה וגם על עצם האכילה, ולכן היה לו תביעה לקבל ברכה, עשה' הוא

                                                             
. כי הם שני קצוות של כל ענין, גם כאן ברכו בחמשה דברים כפולים שבסופם הם עשרה, וידוע שהגבורות חמשה הם 12
 . אוררך ומברכך. ה. אחיך ובני אמך. ד. עמים ולאומים. ג. דגן ותירוש. ב. שמים וארץ. א



 ַוֹיאֶמר ְלָאִביו ַוָיֵבא. 13האותיות של כלב' כלב עם ג' בגי' גם הוא, 'לאכילה' כלב'ל שהביא לו "בחז

כהנהגת ' אבי' לא התחיל בדברים לומר ַנְפֶ ךָ  ְ ָבֲרַכִני ַ ֲעבּור ְ נוֹ  ִמֵציד ְוֹיאַכל ָאִבי ָיֻקם ְלָאִביו

כי כפי הנהגת הבן , להכרית זרעו' יקום אלקים'ל שלכן נענש ב"וכבר אמרו חז, יצחק ויעקב למעלה

אלא רצה , מסתמא הבין מה אירע ָאָ ה ִמי ָאִביו ִיְצָחק לוֹ  ַוֹיאֶמר( לב) :עם אביו הנהגתו עם בוראו

ובזה מתיישב איך מהר ,  והבין שאכן זהו האמתֵעָשו ְבֹכְרךָ  ִ ְנךָ  ֲאִני ַוֹיאֶמר. להכנס עמו בדברים

 ְגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶיֱחַרד( לג) :כי המתברך היה יעקב, ואיך הביא לחם ויין מה שלא ביקש, למצוא

ואיך טעה לברך את הצעיר קודם ' בכורך'משום שאמר עשו . א, נראה שחרד לשני דברים ְמֹאד ַעד

כי הבכור הוא הראוי , ה שמא עבר על רצונו של מקום"וחרד מהקב, שידע כעסו של עשו. ב. לבכור
. ל דרשו שנכנסה עמו גיהנם ולכן חרד"וחז. וחרד מעשו על כעסו הגדול, לברכה והוא יהיה הכהן

הלא , והיכן הוא, ושואל מי הוא זה, עשה עצמו כאינו יודע, כנגד כעסו של עשו הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹיאֶמר

ל "וחז', ואיך ידע שרצוני לאכול וצד ציד והביא וכו ִמֹכל ָוֹאַכל ִלי ַוָיֵבא ַצִיד ַהָצד. זה עתה היה כאן

 ָ בֹוא ְ ֶטֶרםוהיה זה ', מכל' 'וזכה לברכת ה, אמרו ואכל מכל שטעם טעם כל מעדני עולם

לומר , ולכן תיבת ואברכהו לאחר בטרם תבוא), ָוֲאָבֲרֵכהּו ולכן, ומסתמא סימן משמים הוא

 ַגםאמר , וכנגד מה ששמא עבר על רצונו של מקום. (שמאחר שהיה זה בטרם תבוא לכן ברכתיו

ובמדרש אמרו שרצה לקללו ,  כי אם נזדמן משמים כך הרי שהוא צריך להיות המבורךִיְהֶיה ָ רּוךְ 

 :ומשמים אמרו לו שהוא המבורך ולכן אמר גם ברוך יהיה

. ובבקשת רחמים על עצמו, לעורר כנגד יעקב, בתלונה על אביו: אופנים' עשו ניסה לקבל ברכות בג
שיבטל ' ובחלק ב, שרצה לקבל את עצם הברכה' חלק א, שלבים שבכל חלק היה זה מצד אחר' ובג

 [ב ָאִביו ִ ְבֵרי  ֶאת[א ֵעָשו ִכְ ֹמעַ ( לד): לקבל ברכה חדשה לעצמו' ובחלק הג, מיעקב את הברכה

צעק על מעשה אביו וכנגד . ָאִבי ָאִני ַגם ָ ֲרֵכִני ְלָאִביו  ַוֹיאֶמר[ג ְמֹאד ַעד ּוָמָרה ְגֹדָלה ְצָעָקה ַוִיְצַעק

 ַוִיַקח ְ ִמְרָמה ָאִחיךָ  ָ א ַוֹיאֶמר( לה) :וטען שגם הוא ראוי לברכה, ולכן נפרע ליעקב בשושן, יעקב

וגם היה זה אחיך וגם הוא , כי היה זה במרמה, שאין עליו תלונה כלל, יצחק אומר לו :ִ ְרָכֶתךָ 

היינו את הברכה שאני יכול ' ברכתך'כי לקח , ברכה' גם'ואין אפשרות לתת לך , שייך בברכות אלו
.  כי שאר הברכות אינן תלויות בו, לתת לך

 ֶאת ַפֲעַמִים ֶזה ַוַיְעְקֵבִני [ב ַיֲעֹקב ְ מוֹ  ָקָרא ֲהִכי  ַוֹיאֶמר[א( לו), כעת מנסה עשו מצד יעקב: 'חלק ב

האשמה תלויה במה שקראו '  א:ְ ָרָכה ִלי ָאַצְל ָ  ֲהֹלא ַוֹיאַמר [ג ִ ְרָכִתי ָלַקח ַעָ ה ְוִהֵנה ָלָקח ְ ֹכָרִתי

, אלא הוא אורב לי, טען שיעקב אינו ראוי לכך בעצם' ב, ושוב יש כאן תלונה על יצחק, שמו יעקב
ולכן , ל איתא שבשני ימים אלו לא הצליח עשו בצידו"ובחז, בעת שאיני מצליח הוא גונב את חלקי

מכל מקום תתן לי ' ג. טען שהנה הוא אורב לי וביום שאיני מצליח בציד מיד הוא נוטל מחלקי

 ִיְצָחק ַוַיַען( לז)על זה השיב לו יצחק . ממה שנשאר בידך, או מלשון שארית, ברכה נפרדת ואחרת

 ֵאפֹוא ּוְלָכה ְסַמְכִ יו ְוִתיֹר  ְוָדָגן ַלֲעָבִדים לוֹ  ָנַתִ י ֶאָחיו ָכל ְוֶאת ָלךְ  ַשְמִ יו ְגִביר ֵהן ְלֵעָשו ַוֹיאֶמר

, ובפרט שאתה נודע לי שהוא הבכור) הנה בכל הנוגע ליעקב אין לי מה לסייע לך :ְ ִני ֶאֱעֶשה ָמה

ולא יועיל ' שהרי גביר שמתיו לך וכו, (ובפרט הענין של המלכות והשררה, הרי הברכות ראויות לו
ואם כן אין לי מה , ואת כל עיקר מזון האדם נתתי לו, בידך שום ברכה כי מה שקנה עבד קנה רבו

 . לעשות לך לסייע בענין

אחר שראה שלא יוכל לקבל את , היינו מצד עשו, כעת מנסה עשו לקבל ברכה מצידו: 'חלק ג

 ִהוא ַאַחת  ַהְבָרָכה[א ָאִביו ֶאל ֵעָשו ַוֹיאֶמר( לח). וגם לא לבטל ברכת יעקב, הברכה עצמה מיצחק

וכי רק ברכה אחת , תלונה על אביו, הוא טוען :ַוֵיְבךְ  ֹקלוֹ  ֵעָשו  ַוִיָשא[ג ָאִבי ָאִני ַגם  ָ ֲרֵכִני[ב ָאִבי ְלךָ 
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של יער ' ולכן ע, וידוע שעשו דומה לחזיר שפושט טלפיו, ונראה לי שהוא החזיר, ויש שכתוב בהם שהביא כלב היער 

הנה עשו הביא ממה , לעומת יעקב שהביא שני גדיים שהם מסמלים את מהותו, היינו ממהותו' מצידו'והביא , תלויה
.  שהוא מהותו



ובשלישית בכה לעורר , התלונן וכי רק יעקב הוא בנך הלא גם אני אבי' ב, וכתמה על אביו, היא לך
נמצא שתוכן הדברים הם לעורר . תפילתם' ל שהוא מהשלושה שבכו ושמע ה"ואיתא בחז, רחמים

אלא שעורר רחמים באופן של תלונה על אביו וכנגד יעקב ובבקשת רחמים על , רחמים על עצמו
אלא שבכל פעם ביאר לו רק נקודה אחת , שלא ענהו יצחק כלל על טענותיו, ושים לב. עצמו

בשניה שאין לו ברכה מה , בראשונה שאינו יכול לתתו את הברכה עצמה כי לקחה אחיו, בדבריו
  .אלא רק שהתעורות הבכי גרם שיספר לו הנבואה, ובשלישית לא ענהו על עצם הטענה, לתת לו

זה עתה  ִהֵנה ֵאָליו  ַוֹיאֶמר,[ש"כי היה בדרגת נבואה וכמ, נזכר יצחק אביו] ָאִביו ִיְצָחק ַוַיַען( לט)

שמשמים בירכו שבכל מקום ֵמָעל  ַהָשַמִים ּוִמַטל מֹוָ ֶבךָ  ִיְהֶיה ָהָאֶרץ ִמְ ַמֵניכי , נתחדש לי בנבואה

וזכה לכך משום שהלך , תזכה שיהיו שם משמני ארץ וטל שמים מעל, שתדור ויהיה שם מושבך
וגם למבואר שאת יעקב בירך בנבואה הרי , לכן הקדים את הארץ לשמים, לצוד לאביו בשדה

הנה הברכות של , הרי הוא כאומר לו. כ בארץ"כי הנבואה מהשמים ואח, הקדים שמים לארץ

 :ועל הנוגע לברכות של הפסוק השני. כי יהיו לך בכל מקום שהוא, הפסוק הראשון אינך צריך להם

וממילא לא תצטרך , כמו שהלכת לצוד ולהרוג בעלי חיים למאכלי, תתקייםִתְחֶיה  ַחְרְ ךָ  ְוַעל( מ)

, יען שהוא הבכורַ ֲעֹבד  ָאִחיךָ  ְוֶאת .כי יתפחדו ממך, לירש את שער שונאיך' שיעבדוך עמים וכו

היינו שבנקודה זו של הברכות אין , וכמו שנאמר בנבואת ורב יעבוד צעיר, והוא קיבל את הברכות

ובמדרש ) כאשר תצליח להורידו ברוחניות ָ ִריד ַכֲאֶ ר ְוָהָיה אבל, בידי לסייע לך שגם לך יהיה כך

או . (ש"כמש, אכן זה תלוי באם יעקב עצמו יעזוב את התורה קודם לכן, שיגזור עליו שמדות
אז יגיע הזמן , והוא ירדה באומות אחרות, 14שבעת שיגיע הזמן שאדום יהיה מלך גוים, יאמר

כי קיבל את הברכות מצד הנבואה ודרגת יצחק בעת ַצָּואֶרָך  ֵמַעל ֻעלוֹ  ּוָפַרְק ָ  ואז, המעותד לכך

הנה בעת שאין יעקב ראוי , ומאחר שזכה להם רק מצד הנבואה, לא ברכה של יצחק עצמו, ההיא
הרי שלא קיבל , ואם תריד אותו מדרגתו שלא יהיה בו מעלה זו, לנבואה אין בו קיום לברכות אלו

וככל , למלך על כל הארץ' אכן הנבואה מצד עצמה תתקיים לעתיד בעת שיהיה ה. את הברכות

 :נבואה
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