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 תשע"ט חשון                                    בס"ד 

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

                       גנבת הברכות" "יחס המקרא ל

       (ד"ר ברכי אליצור)על פי שיעור של  תולדותפרשת ל
 
 :בבלי בבא בתרא טז ע"ב .1

ירות עבר אותו רשע באותו היום: "אמר רבי יוחנן, חמש עב
וכפר בעיקר, וכפר  בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש,

 -סה בתחיית המתים, ושט את הבכורה. בא על נערה מאור
כתיב הכא: ויבא עשיו מן השדה, וכתיב התם: )דברים 

כתיב הכא: עיף,  -כ"ב( כי בשדה מצאה. הרג את הנפש 
כי עיפה נפשי  וכתיב התם: )ירמיהו ד'( אוי נא לי

 כתיב הכא: למה זה לי, וכתיב -להורגים. וכפר בעיקר 
 -התם: )שמות ט"ו( זה אלי ואנוהו. וכפר בתחיית המתים 

דכתיב:  -אנכי הולך למות. ושט את הבכורה  דכתיב: הנה
 ויבז עשו את הבכורה" 

 :מדרש שוחר טוב י"ד, ד' .2
בל בלבו. זה עשו הרשע, שהוא אומר אחד בפה ר נ"אמ

פה הוא חד בלב, בלב הוא אומר יקרבו ימי אבל אבי, ובוא
אומר הנני... ולמה נקרא שמו נבל, ר' יהודה בשם ר' 
שמואל אמר על שם שמילא את כל העולם נבלות, העמיד 
בתי קוצים, בתי קיקלין, בתי טרטיאות, ובתי 

הונא אומר על שם ר' ה. קרקיסיאות, בתי עבודה זר
ראל, ר' אבא אמר על שם שמילא כל הארץ מנבלתם של יש

דרטי שלו על פתח הזונה, על פתח שהוא מנוול, העמיד אנ
בתי כסאות ומרחצאות, הדא הוא דכתיב תפלצתך השיא 

 אותך זדון לבך )ירמיה מ"ט, ט"ז("
 :תנחומא, תולדות ח .3

 "ב"ה שונא כולן היו בעשוקשהות "אתה מוצא כל עביר
 :י"ב -בראשית כ"ז, י"א .4

ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ִרְבָקה ִא  ָשו ָאִחי ִאיׁש ָשִער ְוָאנִֹּכי ֵהן עֵ ּמֹו "ַוי
י ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵתַע ָחָלק: אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִת ִאיׁש 

ֹּא ְבָרָכה"   ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְול
 :שמואל א' ב', כ"ב, וג' ב .5
 ְוָׁשַמע ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ַיֲעשּון ָבָניו ְלָכל ִיְשָרֵאל" ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹּד"

ֹּא  תֵכהֹוְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו ִבְמקֹומֹו "ַוְיִהי ַביֹום ַההּוא ְוֵעִלי ׁשֵֹּכב  ל
 יּוַכל ִלְראֹות"

 :שמואל א' ח', א' .6
ִיְשָרֵאל"ַוָיֶשם ֶאת ָבָניו ׁשְֹּפִטים לְ  ַכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל"ַוְיִהי 

  
 :מלכים א' א', א' .7

ֹּא ִיַחם ל ְוַהֶּמֶלְך ָדִוד ָזֵקן ָבא ַבָיִמים"  ֹו"ַוְיַכֻסהּו ַבְבָגִדים ְול
 :ג', י"גמואל ש .8

 "ולא כהה בם"
 :, א'א' ח' אלמוש .9

 "וישם את בניו שופטים" 
 :מלכים א' א', ו' .10

 . "ולא עצבו אביו מימיו"
  : עשיומיעקב לבקשת יצחק מעשיו  בין בקשת .11

ה, בקשת עשיו )בראשית כ"
 ל"ד(-כ"ט

ֹּא ֵעָשו ִמן ַוָיֶזד ַיֲעקֹּב ָנִזיד  ַוָיב
ֹּ  ַהָשֶדה אֶמר ֵעָשו ְוהּוא ָעֵיף: ַוי

ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ַיֲעקֹּב ֶאל 
ַהֶזה ִכי ָעֵיף  ָהָאדֹּם ָהָאדֹּם

ָאנִֹּכי ַעל ֵכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום: 
ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ִמְכָרה יֹום ֶאת כַ  ַוי

ֹּאֶמר ֵעָשו ִהֵנה  ִלי:ְבכָֹּרְתָך  ַוי
ְוָלָּמה ֶזה ִלי  ָאנִֹּכי הֹוֵלְך ָלמּות

 ְבכָֹּרה: 

ראשית צחק )בבקשת י
 ד'(-כ"ז, ב'

ֹּאֶמר ִהֵנה ָנא ָזַקְנִתי  ֹּא ַוי ל
:  ְוַעָתה ָיַדְעִתי יֹום מֹוִתי

ָשא ָנא ֵכֶליָך ֶתְלְיָך 
 הדֶ ְוֵצא ַהשָ ְוַקְׁשֶתָך 

ְוצּוָדה ִּלי צידה ָצִיד: 
ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִּמים ַכֲאֶׁשר 

ְוָהִביָאה ִּלי ָאַהְבִתי 
 ְתָבֶרְכָךר ַבֲעבּו ְואֵֹּכָלה

 ַנְפִׁשי ְבֶטֶרם ָאמּות:
 :בראשית כ"ז, ל"ב .12

ֹּאֶמר   " ֵעָשוֲאִני ִבְנָך ְבכְֹּרָך 'ַוי
 :בין ציווי יצחק לתיאור של רבקה .13

 הציווי המקורי
א ֵכֶליָך  א נָּ ה שָּ ְוַעתָּ

 ֶתְלְיָך ְוַקְשֶתָך 
ֶדה  הְוֵצא ַהשָּ  ְוצּודָּ

ד:  יִּ י צָּ  לִּ
י    יםַמְטַעמִּ ַוֲעֵשה לִּ

י ַהְבתִּ   ַכֲאֶשר אָּ
י ה לִּ יאָּ בִּ ה  ְוהָּ  ְוֹאֵכלָּ

י  רבּוַבעֲ  ֶרְכָך ַנְפשִּ ְתבָּ
מּות:  ְבֶטֶרם אָּ

 הדיווח
 

ה יאָּ בִּ י  הָּ לִּ
ד   ַציִּ

י  ַוֲעֵשה לִּ
ים ַמְט   ַעמִּ

ה   ְוֹאֵכלָּ
ה ֶרְככָּ  ַוֲאבָּ

ְפֵני ה' ְפֵני  לִּ לִּ
י:  מֹותִּ

 הציווי המחודש
א ֶאל ַהצֹאן  ֶלְך  נָּ

י מִּ  ם ְשֵניְוַקח לִּ  שָּ
ים  ים ֹטבִּ זִּ ֵיי עִּ  ְגדָּ

ם  ְוֶאֱעֶשה ֹאתָּ
בִּ ְטעַ מַ  ים ְלאָּ יָך מִּ

ֵהב  :ַכֲאֶשר אָּ
יָך  בִּ ְוֵהֵבאתָּ ְלאָּ

ל כָּ  ְואָּ
ֶרְכָך  ֲאֶשרַבֲעֻבר  ְיבָּ

ְפֵני מֹותֹו:  לִּ
 :י"ב בראשית כ"ז .14
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ַלי אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵתַע ְוֵהֵבאִתי עָ "
ֹּא ְבָרָכה"   ְקָלָלה ְול

 :יד בראשית כ"ז .15
"ַוֵיֶלְך ַוִיַקח ַוָיֵבא ְלִאּמֹו ַוַתַעש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַכֲאֶׁשר ָאֵהב 

  ָאִביו"
 :יז-ראשית כ"ז טוב .16

ֶׁשר ִאָתּה "ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגדֹּל ַהֲחֻמדֹּת אֲ 
ֶאת ַיֲעקֹּב ְבָנּה ַהָקָטן: ְוֵאת עֹּרֹּת ְגָדֵיי ָהִעִזים  ׁשַתְלבֵ ַבָבִית וַ 

ֶאת ַהַּמְטַעִּמים  ַוִתֵתןַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו:  ִהְלִביָׁשה
 ְבָנּה"  ְבַיד ַיֲעקֹּבֶחם ֲאֶׁשר ָעָשָתה ְוֶאת ַהּלֶ 

 : ל'-י"חבראשית כ"ז  .17
ֹּאֶמר ָאבִ א.  ֹּא ֶאל ָאִביו ַוי ֹּאֶמר ִהֶנִני ִמי ַאָתה "ַוָיב   ְבִני?"י ַוי
ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ָאִביו ָאנֹּ ב.  ָשו ְבכֶֹּרָך ָעִשיִתי ַכֲאֶׁשר ִכי עֵ "ַוי

ִדַבְרָת ֵאָלי קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵציִדי ַבֲעבּור ְתָבֲרַכִני 
ֹּא ְבִני?" ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְבנֹו ַמה ֶזה ִמַהְרָת ִלְמצ   ַנְפֶׁשָך: ַוי

ֹּאֶמר ִכי ִהְקָרה ה' אֱ ג.    ֹלֶהיָך ְלָפָני"-"ַוי
ֹּאֶמר יִ ד.  ֻמְׁשָך ְבִני ַהַאָתה ֶזה ְצָחק ֶאל ַיֲעקֹּב ְגָׁשה ָנא ַואֲ "ַוי

ֹּא?"ְבִני ֵעשָ    ו ִאם ל
ֹּאֶמר ַהקֹּל קֹול ה.  "ַוִיַגׁש ַיֲעקֹּב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵשהּו ַוי
  ָשו"קֹּב ְוַהָיַדִים ְיֵדי עֵ ַיעֲ 
ֹּא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו ָיָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ו.    ָאִחיו ְשִערֹּת ַוְיָבְרֵכהּו""ְול
ֹּאֶמר ַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו?"ז.  ֹּאֶמר "ַוי  . ָאִני" "ַוי

ֹּאֶמר ח.  ַהִגָׁשה ִּלי ְואְֹּכָלה ִמֵציד ְבִני ְלַמַען ְתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי. "ַוי
ֹּאַכל ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיְׁשְת"   ַוַיֶגׁש לֹו ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליוט.   ִיְצָחק ָאִביו ְגָׁשה ָנא ּוְׁשָקה ִּלי ְבִני"  "ַוי
ֹּאֶמר ְרֵאה י.  "ַוִיַגׁש ַוִיַשק לֹו ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ְבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוי

ַטל ֹלִהים ִמ -': ְוִיֶתן ְלָך ָהאֱ ֲאֶׁשר ֵבֲרכֹו הֵריַח ְבִני ְכֵריַח ָשֶדה 
ְורֹּב ָדָגן ְוִתירֹּׁש: ַיַעְבדּוָך ַעִּמים ַהָשַמִים ּוִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ 

ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאֶּמָך 
 – ּוְך"אְֹּרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָבר

ֹּא "ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ִכּלָ יא.  ה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹּב ַוְיִהי ַאְך ָיצ
  ָיָצא ַיֲעקֹּב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָשו ָאִחיו ָבא ִמֵצידֹו"

   
 :שמות רבה מ"ו .18

יו הרבה שהיה יוצא לשדות "בן יכבד אב זה עשו שכבד אב
 ומכניס ומאכיל לאביו בכל יום"וצד ציד ומביא ומבשל 

 :הקבלה בין תשובת עשו לתשובת אברהםה .19
 ז'(-אברהם בעקידה )כ"ב, א'

ֹּאֶמר  ֹּאֶמר "ַוי ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוי
 ִהֵנִני"

ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם  "ַוי
ֹּאֶמר ִהנֶ  ֹּאֶמר ָאִבי ַוי ִני ָאִביו ַוי

 ְבִני"

 עשיו )כ"ז, א'(
ֹּאֶמר ֵאָליו ְבִני  "ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליו ִהֵנִני"  ַוי

 
 :, מ"ב וט",  'בפסוקים "ז בראשית כ .20
ְבנֹו ֵמְראֹּת ַוִיְקָרא ֶאת ֵעָשו  ק ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניוַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצחָ "

 "ַהָגדֹּל
ַהֲחֻמדֹּת ֲאֶׁשר ִאָתּה  ְבָנּה ַהָגדֹּל"ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו 

 "ְבָנּה ַהָקָטןַבָבִית ַוַתְלֵבׁש ֶאת ַיֲעקֹּב 

ְקָרא ַוִתְׁשַלח ַוִת  ָגדֹּלְבָנּה הַ ְבֵרי ֵעָשו "ַויַֻגד ְלִרְבָקה ֶאת ִד 
ֹּאֶמר ֵאָליו ִהֵנה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך  ְבָנּה ַהָקָטןְלַיֲעקֹּב  ַות
  ְלָהְרֶגָך"

 :ח"ד, ל"ג, ל"לפסוקים בראשית כ"ז  .21
  "ה ְגדָֹּלה ַעד ְמאֹּדֲחָרדָ "ַוֶיֱחַרד ִיְצָחק 

ַע ֵעָשו ֶאת  ְצָעָקה ְגדָֹּלה ּוָמָרה ַעד ַוִיְצַעק  ִדְבֵרי ָאִביו"ִכְׁשמֹּ
ֹּאֶמר ְלָאִביו ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי" ְמאֹּד ֹּאֶמר ֵעָשו ֶאל ָאִביו "ַוי ַוי

ָשו קֹּלֹו ַוִיָשא עֵ ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי 
  " ַוֵיְבךְ 

 :בראשית רבה ס"ז .22
 נפרע לו בשושן"זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו ואיכן 

  זעקה גדולה ומרה וגו' " הבירה שנאמר ויזעק
  :בראשית כ"ז ל"ה .23

ֹּאֶמר ָבא ָאִחיָך     ַוִיַקח ִבְרָכֶתָך" ְבִמְרָמה"ַוי
 : מ"גבראשית כ"ז  .24
 ְוקּום ְבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה"  ְוַעָתה ְבִני ְׁשַמע ְבקִֹּלי"

 : כ"ח, כ'בראשית  .25
ֹלִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶׁשר ָאנִֹּכי -אֱ  ה"ִאם ִיְהיֶ 

   ִלְלבֹּׁש" דֶלֱאכֹּל ּוֶבגֶ הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם 
 : כ"ט, כ"ו בראשית .26

ֹּא ֵיָעֶשה ֵכן ִבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְצִעיָרה ִלְפנֵ "...  " יָרהי ַהְבכִ ל
 :אכ"ז, כ"ת בראשי .27
ֹּא" ַוֲאֻמְׁשָךָׁשה ָנא "גְ   ְבִני ַהַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו ִאם ל
 :ל"ז-ל"א, ל"ו בראשית .28

ֹּ "ַוַיַען יַ  אִתי ִכי ָדַלְקָת ָבן ַמה ִפְׁשִעי ַמה ַחטָ אֶמר ְללָ ֲעקֹּב ַוי
 "ִכי ִמַשְׁשָת ֶאת ָכל ֵכַליַאֲחָרי: 

 ברכי אליצור:ד"ר  .29
קב ורשעותו של עשיו נסדקים בכמה צדקתו של יע

מאמצעי התיאור בו נקט הכתוב בסיפור נטילת הברכות. 
ה תוכחתו הבלתי מכוונת של יצחק "בא אחיך במרמה" אינ

מאפשרת לפטור את יעקב לחלוטין מאחריות 
ה להשתלשלות הארועים שבעקבותיה, ולסביבת המרמה ב

 מרכזי משארית שנות חייו. הוא צריך לבלות נתח
אה, כי מורכבות המסר של הסיפור באה להעמיד אותנו נר

על הצורך ליצור הבחנה בין המטרה לאמצעי המופעל 
הינה במישור להשגתה. ההערכה החיובית כלפי המעשה 

שאלת יעודה של הברכה, ואילו ההערכה השלילית היא 
י מש באמצעים שיוכיחו ככלפי דרך השגתה. הכתוב משת
שגויה ונובעת מעיוורונו  בחירתו של יצחק בעשיו הינה

וזקנתו. רבקה מנסה להוכיח ליצחק את שיפוטו הלקוי על 
ידי הטעייתו במלבושי בנו. משעה שעלה בידה להוכיח 

הושגה המטרה, ומעתה היה צורך לשכנעו לשנות  -זאת 
 את החלטתו. 


