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  ע'                 כסליו התש                  ד"בס
  

  הבן הנבחר
  )פ שעורו של תמיר גרנות"ע (פרשת תולדותל

  
  שלוש ברכות יעקב. א

במוקד פרשת תולדות נמצאת ברכת יצחק 
  . ליעקב

  . וגם קשייה ידועים, זוהי פרשייה ידועה
  

                                      כפי שכבר כתבו ראשונים
הבעיה הגדולה ביותר להבנת המסר , ואחרונים

העדר שיפוט של התורה בפרשית הברכה היא 
מפורש של התורה את גניבת הברכה במצוות 

התורה מסתפקת במסירת הדברים .  רבקה
  . ללא הערכה, כהווייתם

 
אלא בברכות ,  להתמקד לא בגניבהנוברצונ
  : ולשאול שאלה פשוטה, עצמן

גם כרונולוגית ( מאוד יעקב זוכה בפרק זמן קצר
הניתנות לו , שלוש ברכותב) וגם טקסטואלית
  :בשלושה מעמדות

עשו בחשבו שהוא , יצחק המברך אותו. 1
  ).כט-כז:כז(
 לשאת אשה בשולחו לחרן, יצחק המברכו. 2
  ).ד-א:כח(
-יב:כח (בחלום הסולם,  בבית אלהמברכו' ה. 3

  ).טו
  

ין וא, מדוע יעקב צריך שלוש ברכותשאלתנו היא 
  ? די לו בברכה אחת

  
, השאלה אינה נשאלת מבחינתו של יעקב, כמובן
בה הוא ,  ברכת עשו- הוא רצה ברכה אחתשכן 

ושתי הברכות , ) לעיל1ברכה מספר (אכן זכה 
  ; האחרות ניתנו לו שלא ביוזמתו

  
השאלה היא מדוע צריך יצחק לברכו ברכה 

, )2ברכה מספר (נוספת על הברכה שכבר ברכו 
על ) 3ברכה מספר (מוסיף ברכה משלו ' הומדוע 

  .השתיים של יצחק
  

  : שמא תאמר כי תשובה פשוטה יש בידנו
הרי בעת הברכה הראשונה רצה יצחק לברך את 

ומכאן שכנראה יצחק ברך את יעקב בברכה , עשו
  ; ולא בברכה הראויה ליעקב, שהכין לעשו

  
 ברך אותו יצחק -בשולחו את יעקב לחרן ,  ולכן

  . כיעקב
  

ולכן , הרי לא ברך אותו עד אז' ה, בנוסף לכך
כדי לאשרר מלמעלה מה , הוסיף גם הוא ברכה

  . מלמטה) יצחק(שגזר צדיק 
אבל ודאי אין בה , אפשר ויש בתשובה זו משהו

  . די
  

 השינויים המהותייםעלינו להסביר בעיקר את 
  . בתכני הברכות ובסגנונן

  
ואם אמנם חלק מהשינויים מסתברים לאור 

 שכן צפוי שברכת עשו תהא שונה -האמור 
 עדיין אין בכך הסבר להבדל בין -מברכת יעקב 

  . 'ברכת יצחק לברכת ה
  

אם אכן הברכה שקיבל יעקב בתחילה היא : ועוד
מדוע טרחו כל כך הוא ואימו , זו הראויה לעשו

  ? היא' עשוית'כדי לזכות רק בברכה שכל מהותה 
  

 מדוע -ש ואם נפשך לומר שלא ידעו כן מרא

 ולא העביר לעשו את 1יצחק הסכים לברכה

  ? 2הברכה הראויה לו
  

ומדוע הברכה שמברך יצחק אכן מתאימה 
ראוי ' והברכה שברך ה, ליצחק לפי תוכנה

  ? לפי תוכנה' שתהיה ברכת ה
נשווה תחילה : ננסה לברר שאלות אלה, בעיוננו

את הברכות זו לזו ונעמוד את מהות ההבדלים 
ן שמתוך הדברים יעלו בידינו מספר ייתכ; ביניהן

  .הערות גם על מהלך הסיפור בכללו
  

                                                 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב ֵמֵאת "   1

ַוַּיַעׂש ַּגם הּוא ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא . ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו
. ֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנו ַֹּבֲעֻבר ְּתָבְרַכִּני ַנְפֶׁשךָ ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו יָ 

ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק . ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי ָאָּתה ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנָך ְבכְֹרָך ֵעָׂשו
ֲחָרָדה ְּגדָֹלה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָואַֹכל 

 ]).הערת העורך[לג -ל:כז" (ַּגם ָּברּוְך ִיְהֶיהּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבְרֵכהּו ִמ 
ִּכְׁשמַֹע ֵעָׂשו  ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביו  ַוִּיְצַעק ְצָעָקה  ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד  "   2

ַוִּיַּקח  ה  ַוּיֹאֶמר  ָּבא ָאִחיָך ְּבִמְרמָ . ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו  ָּבְרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי

ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב  ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים  ֶאת ְּבכָֹרִתי . ִּבְרָכֶתךָ 

ַוַּיַען . ָלָקח  ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי  ַוּיֹאַמר  ֲהלֹא ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה

ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו  ךְ ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו  ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו לָ 

. ַלֲעָבִדים  ְוָדָגן ְוִתירֹׁש  ְסַמְכִּתיו  ּוְלָכה ֵאפֹוא  ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו  ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי  ָּבְרֵכִני ַגם ָאִני  ָאִבי  

ָחק ָאִביו  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ַוַּיַען ִיצְ .  ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו קֹלֹו  ַוֵּיְבּךְ 
ְוַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה  ְוֶאת ָאִחיָך . ָהָאֶרץ  ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך  ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים  ֵמָעל

הערת [מ -שם לד" (ַּתֲעבֹד  ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד  ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרךָ 
 ]).העורך
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  השוואה בין הברכות. ב
  שלוש הברכות וההבדלים ביניהן. 1

  :  הברכות
ברכת יצחק ליעקב המתחפש 

 ).כט-כז:בראשית כז(לעשו 
ברכת יצחק ליעקב בשלחו לשאת 

 ).ד-א:שם כח(אשה בחרן 
  ליעקב בחלום הסולם' ברכת ה

 ). טו-שם יב(
ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לֹו ַוָּיַרח ֶאת ) כז(

ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר 
ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר 

  .ֵּבֲרכֹו יקוק
ְוִיֶּתן ְלָך ָהאלוקים ִמַּטל ) כח(

ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְורֹב 
  :ָּדָגן ְוִתירֹׁש

 ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ַיַעְבדּוךָ ) כט(
ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ִאֶּמָך אְֹרֶריָך 

 .ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך 

ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך ) א(
אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא ִתַּקח 

  .ןִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנעַ 
קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ) ב(

ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם 
  .ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ 

י ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך -ְוֵאל שד) ג(
  .ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים

ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ) ד(
ְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ּוְלזַ 

ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן אלוקים 
 .ְלַאְבָרָהם

ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ) יב(
ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה 

  .ַמְלֲאֵכי אלוקים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו
ְוִהֵּנה יקוק ִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ) יג(

ִני יקוק אלוקי ַאְבָרָהם ָאִביָך אֲ 
ֵואלוקי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה 

  .ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעךָ 
ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ) יד(

ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה 
ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה 

  .ְרֶעךָ ּוְבזַ 
ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ) טו(

ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל 
ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד 
ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי 

 .ָלְך 
  : בין הברכותההבדלים 

   
ברכת יצחק  

ליעקב המתחפש 
 לעשו

 בשלחו לשאת ברכת יצחק ליעקב
 אשה בחרן

 ליעקב בחלום הסולם' ברכת ה

ההכנה 
והרקע 
 לברכה

יצחק מברך מתוך 
אכילה ושתיית 

 -משמע ; 3יין
 .ברכה אנושית

הברכה קשורה למטרת 

 נשיאת אשה: 4השילוח
והיא קשורה , הברכה אינה צפויה

 .לחיזוקו של יעקב

' שם ה
 בברכה

ויתן לך "
 "האלוקים

 ).כח:כז(

 ).יג:כח" (נצב עליו יקוקוהנה " ).ג:כח( "רך אתךיב י- ל שד- וא"

תוכן 
 הברכה

שפע חומרי . א
  ).שם(בארץ 

שלטון על עמים . ב
  ).כט(
בני "שלטון על . ג

  ).שם" (אמך
ארריך ארור . "ד

"( ומברכיך ברוך
 ).שם

  ).שם(פריה ורביה .א
  ).ד( ברכת אברהם. ב
 -) שם" (ארץ מגריך"ירשת . ג

  כנען
 

אלוקי ' אני ה '-א הזדהות 
  ).יב(' אבותיך

" לך אתננה "-הבטחת הארץ . ב
  ).יג(
  ).יד" (והיה זרעך כעפר הארץ. "ג
  ).שם(התפשטות מעבר לארץ . ד
ונברכו בך כל משפחות . "ה

  ).שם" (האדמה
 

  

                                                 
 .כה, יט, זי, ד-ג:כז   3
 .ה:כח-מו:כז   4
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  המסקנות העולות מן ההשוואה
מהתבוננות בשלוש הברכות ובהבדלים ביניהן 

  :ניתן להעלות את המסקנות הבאות
  
כה השנייה והשלישית דומות אחת  הבר.1

ובמרכזן הבטחה על ריבוי הזרע , לשנייה בתוכנן
  . ועל הארץ

  
 שונה משתיהן בסגנונה הברכה הראשונה

אין בה הבטחה על שלטון ולמעשה , ובתכניה
וחסרה בה גם ברכת הזרע , בארץ וירושתה

  .  בלבדברכת שפע כלליתאלא היא , הקלאסית
  
   
 הבדלים גדולים קיימים,  למרות האמור.2

בסגנון בין הברכה השנייה לבין הברכה 
, השלישית וכן תוספות באחת על השנייה

  .ולהיפך
  
קודמת ) ליעקב המחופש( לברכה הראשונה .3

שמטרתה כנראה לא רק לחבב את הבן על , הכנה
לעזור לשמחה ולהשראה אלא גם , אביו יצחק

  ; של יצחק
  

לו מעוררים את יצחק וגורמים הבשר והיין 
  . לרצון לברך

  
  . אנושי וארציאופייה של הברכה הוא כולו 

והיא מעידה על , אמנם יש לה תוכן דתי מובהק
אבל סוף , עומק אמונתו וגודל רוחו של המברך

, כל סוף היא נובעת מהשראתו והתעוררות רוחו
  .  ואין בה יסוד אלוקי גלוי

  
 הנוסחאות של הברכות הן בדרך כלל דפוס של .4

  . ודמותברכות ק
  

בברכה הראשונה זהו דפוס כללי של ברכת אב 
וחוקרים אף הצביעו על מקבילות לנוסח , לבנו

  . זה אצל עמים אחרים
  

שברכת אברהם בברכה השנייה מבקש יצחק 
לאיזו מבין ברכות והשאלה היא , תעבור ליעקב

  . אברהם הוא מתכוון במיוחד
  

בברכה השלישית אנו יכולים על נקלה לזהות 
ולהלן , כני הברכה בברכות אברהם השונותאת ת

  . ננסה להצביע על המקורות המדויקים
  

 השמות האלוקיים
 הברכות ניתנות בשימוש בשמות שונים של .5

  . ה"הקב
  : כאן ראוי להעיר הערה כללית ועקרונית

ל -אנו נתקלים בתורה בחילוף של שמות הא
  . לעתים תכופות

זכרים שלושת השמות הדומיננטיים הם אלה הנ
  : כאן

המופיע (י -ל שד-וא, )ה-שם הוי(יקוק , אלוקים
  ). הרבה פחות

מפרשי הפשט לא תמיד ייחסו חשיבות לנקודה 
  . והתייחסו לכך כשימוש במילים נרדפות, זו
  

גם אם נמצא שימוש מוקפד ושיטתי , אולם
ועל , ראוי לייחס לכך חשיבות, במילים נרדפות

 ועוד יותר ,אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתורה
  . ה" כאשר מדובר בשמותיו של הקב-
  

ופרשנים שהלכו בדרך הסוד , כבר המקובלים
ראו בשימוש ) ן"ולעיתים גם הרמב, רבנו בחיי(

. נתון מרכזי ובעל חשיבות' בכינוי מסויים של ה
גם אצל מפרשים אחרונים יש התייחסות 

  . משמעותית לחילופי השמות
  

   :ננסה להסביר זאת בצורה פשוטה
פנים שונות של ל השונים מציגים -שמות הא

  . הופעתו במציאות
הוא האופן או התפקוד ; השם הוא יחס

המסויים שדרכו אנו תופסים את מי שאנו 
  . קוראים לו בשם

  
אדוני , עמיר, אבאאדם מסויים יכול להיקרא 

 וכל כינוי יתייחס לפן ,ר או אדני שר החוץ"היו
תגלה ברגע מסויים של אישיותו ותפקודיו המ

  . נתון
  

מובן שהוא לא יציג את עצמו בפגישה מדינית 
כעמיר ולא יתבע מאשתו לקרוא לו אדני שר 

אנו צריכים להבין את , לפי עקרון זה...החוץ
  . חילופי השמות האלוקיים

  
  : ל ערכו את ההבחנה הבאה"חז

) יקוק(ה -הויושם , אלוקים הוא מידת הדיןשם 

  . 5הוא מידת הרחמים
  

שהאטימולוגיה של שני השמות אינה לגמרי כיון 
ומדובר כאן בצורות דקדוקיות , ברורה

, קשה להבין את השם מתוך עצמו, יחידאיות
ואנו צריכים ללמוד את משמעותו מתוך 

  . המקומות והשימושים בהם הוא מופיע
ההופעה הראשונה של , כמובן, מבחינה זו חשובה

  . השמות בשני פרקי הבריאה
  

ופיע בפרק הראשון שמספר את שם אלוקים מ
על פי התפתחות , סיפור בריאת הטבע הכללי

  . מסודרת וחוקיות קבועה
מקור ה "השם אכן מתקשר להיותו של הקב

וזהו גם הקשר , הטבע ומקור החוקיות בעולם
הדין או ל זיהו שם זה עם מידת "לכך שחז

  . החוק
  

של ספר בראשית ) והשלישי(הפרק השני 
  . ה-משתמש בשם ההוי

יש בו . הוא עוסק בבריאת האדם והאשה, ברובו
במיוחד בזיקה , הרבה ממה שאין בפרק הראשון

                                                 
י לבראשית "והדברים מובאים גם ברש (טו:בראשית רבה יבעיין    5

 .וראה עוד לקמן את דברי הכוזרי, )א:א
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שבאה , לאדם והקרבה ביניהם' האישית שבין ה
במצווה , ביישובו בגן עדן, לידי ביטוי בדאגה

  . ועוד
שיש לראות את השימוש בשם יקוק כשם , מכאן
למשה ' כפי שמשמע גם מדברי ה, אישי, פרטי

ואמרו לי מה "שם שואל משה ,  הסנהבמעמד
' של ה) טו-שם יד(והתשובה  ) יג:שמות ג" (שמו

ואין כאן המקום להאריך  (ה ויקוק-אהיהיא 
  ). בהבדל ביניהם

  
הוא שם ' אלוקים'נראים הדברים שהשם , לפיכך

לעולם במונחים של ' המבטא את היחס בין ה
  , תפקיד ושלטון

  . שמו הפרטי הוא 'יקוק'והשם 
ראש ) ה-באנלוגיה לשם הוי( דויד בן גוריון  כמו

  ).באנלוגיה לשם אלוקים(הממשלה 
 

יהודה הלוי ' דברים אלה ביטא בצורה בהירה ר
  :בתחילת המאמר הרביעי', כוזרי'בספר ה

 'כוזרי'יהודה הלוי בספר ה' ר. 2
אלוקים הוא תאר לשליט או : אמר החבר

 -בכלל . תאר זה נאמר בכלל ופרט. לשופט
 כשמדבר -ובפרט , בר על שליט העולם כלוכשמד

או , על כח מכחות הגלגל או על טבע מן הטבעים

, 6שם זה בא במספר רבים. על שופט מבני אדם
לרגל השמוש ששמשו בו לרב אמות עובדות 

הללו היו עשות להן פסילים בהאמינן ; אלילים
כי כל אחד מהם משכן לכחות הגלגל ולכל 

. נחשב אצלן אלוהוכל אחד מהם , הדומה לאלה
ואת כלל כלם קראו בשם אלוהים בהם נשבעו 

, מספר האלים היה. ואתם ראו כמושלים בהם
רב כמספר הכחות המנהיגים את הגוף , אפוא

כי הכח , וכמספר הכחות המנהיגים את העולם
וכל , אינו כי אם כנוי לסבה מסבות התנועה

נובעת מכח מיחד השונה מן הכח , כידוע, תנועה
אין גלגל החמה וגלגל , כך. לתנועה אחרתהגורם 

כי אם מכחות , הלבנה סובבים מאותו הכח
בני האומות ההן לא כונו אפוא אל הכח . שונים

אם , הראשון ממנו יוצאים כל הכחות האלה
מפני שלא הודו במציאותו וטענו כי כלל כל 

כשם , הכוחות האלה הוא המכנה בשם אלוה
ל הכחות שהנפש אף היא אינה כי אם כלל כ

או מפני שעם הודותם , המנהיגים את הגוף
באלוה רחוק היה הדבר בעיניהם כי יש תועלת 

אך חשבו כי נשא הוא ומרומם מהיות , בעבודתו
; כל שכן מהיות לו השגחה בנו, לו ידיעה עלינו

. אך מה מאד נעלה הוא ממה שהם אומרים עליו
כי אם לעבודת , הגיעו לא לעבודת האחד, כך

בכוונם לכלל הכולל , הם קראו אלוהיםל, הרבים
  . בלא שום הבדל, את כל הסבות כלן

הרי הוא רמז לכך ', אלוקי האלוקים'אשר לשם 
שכל הכחות הפועלים זקוקים לאדון אשר 

' אילות'נגזר מן ' ל-א'אמנם . יסדרם וינהיגם
ה -להורות כי כל  הכוחות יוצאים מלפני האלו

                                                 
' ל-א'שהיא צורת הרבים למילה ', אלוקים'כלומר הוא מופיע כמילה    6

 ).הערת העורך(

, יפה. הםאם כי הוא עצמו נעלה מלדמותו אלי

כיון , "7מי כמוך באלים"אמרו , אפוא
  . 'ל-א'שהשתמשו במספר רבים של 

ואין שם מדיוק יותר וחשוב יותר מן השם 
יתברך , הנכתב באותיות יוד הא ואו הא

ה -זה הוא שם פרטי בו רומזים לאלו; ויתרומם
כדרך שרומזים לכל מתאר , לא בתאר המקום

) צמותונוספים על ע(בלתי ידוע ולא בתארים 
כי אם בשם ' אלוקים'ולא בהכללה כבשם הכללי 

על דרך היחוד ' שכן הוא נקרא ה, המיחד לו
 -כאלו שאל שואל מי הוא אלוקים שיש לעבדו 

השמש או הירח או השמים או המזלות או אחד 
הכוכבים או האש או הרוח או המלאכים 

כי הלא לכל אחד מאלה , הרוחניים או זולתם
משלו וכל אחד מהם סבה פעלה משלו ושלטון 

ועל זה באה . להתהוות דברים ולהאפסם
וקראת לו ' פלוני'כאלו אמרת ',  ה-התשובה 

בתנאי שעל , למשל' שמעון'ו' ראובן'בשם פרטי 
  .ידי השמות ראובן ושמעון תודע אמתת עצמותם

  
  
  בחינת הברכות לאור השמות האלוקיים. ג

  ברכת יעקב בחלום וברכות אברהם
 :זה יש להבין את הברכות השונותלאור ניתוח 

 ,אלוקיםבברכה הראשונה יש שימוש בשם 
וגם שהוא בורא ' המציין את השם הכללי של ה

וזהו השם המשתף את כל בני האדם , הטבע
  ).  זהו שם אוניברסלי-כלומר (

טבעי שיצחק משתמש בו בברכה שמקורה , לכן
  . אוניברסלייםושאופייה ותוכנה , אנושי

 
 .י-ל שד-איה משתמש יצחק בשם בברכה השני

שם מזדהה , מקורו של השם הוא בברית המילה

וכן יש לחפש את הסיבה , 8לאברהם בשם זה' ה
  . וראה להלן, שם

 
   .בשם יקוק' בברכה השלישית מופיע ה

מבחינת הקשר הברכה ומטרתה הדברים 
שחלק מהותי , התגלות פרטיתזוהי : ברורים

  . ב ולחזקולעודד את יעקממנה קשור לרצון 
וממילא מציג את , מתגלה ליעקב לראשונה' ה

  : השם הידוע לאבות, עצמו בשמו
  . 'אני יקוק אלוקי אברהם וכו

השימוש , כפי שאמרנו גם בברכה השנייה, אולם
 אחת או -בשם מקשר אותנו לברכה קודמת 

  .  מברכות אברהם-יותר 
  

הבה נבדוק את היחס בין ברכות אברהם 
  : לברכות יעקב בשם יקוק

                                                 
 .יא:שמות טו   7
 .א:בראשית יז   8



 5

  
  היחס בין ברכות אברהם לברכות יעקב בשם יקוק. 3

, הברכה אחרי הפרד לוט מעמו ).ג-א.יב (לך-ברכת לך ).טז- יב.כו(חלום הסולם 
 ).יח-יד.יג (ל- מקדם לבית א

 ְוִהֵּנה יקוק ִנָּצב ָעָליו )יג(
לוקי  איקוק ַוּיֹאַמר ֲאִני

ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלוקי ִיְצָחק 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב 

  .ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעךָ 
 ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ )יד(

ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ּוָפַרְצָּת 
ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל  ָוֶנְגָּבה

 ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעךָ 

 אל אברם לך יקוק ויאמר )א(
  ...לך

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה 
  .ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה

ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ) ג(
ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָאאֹר 

 .ָהֲאָדָמה

 ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ַויקוק) יד(
ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּמֹו ִהָּפֶרד לֹוט ֵמעִ 

 ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם
   .ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ) טו (
  .רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם

ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר  )טז(
ַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֲאֶׁשר ִאם יּו ָהָאֶרץ

  .ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה
קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ) יז(

  .ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה
ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ) יח(

ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ַוִּיֶבן 
 .ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליקוק

  
  

ניתן לראות בנקל כי כל מרכיבי הברכות לקוחים 
, משתי הברכות הראשונות שניתנו לאברהם

שכן רק , ברכה אחת בשני חלקיםשלמעשה הן 
אחרי הפרד לוט מאברהם יכול היה אברהם 

  . לזכות בברכה במלואה
  

העברה של ליעקב היא למעשה ' ברכת ה, כלומר
  . ברכותיו הראשונות לאברהם

  
י "שרש, "אני ה"רק הנוסחה חסרה , למעשה

  ! שבועהבהרבה מקומות אומר עליה שהיא לשון 
  

  : נוסחה זו לקוחה מברית בין הבתרים
  ברית בין הבתרים - ז:טובראשית . 4
ים לתת - אשר הוצאתיך מאור כשדאני יקוק"

  "לך את הארץ הזאת לרשתה
 גם הפתיחה של ברכת יעקב מציינת את -ולפיכך 

התחייבות , ליעקב' מימד ההתחייבות של ה
  .שהיא ברית בין הבתרים, שמקורה בברית

  
  :  את העולה מהשוואה זונסכם

היא , אליו' בהתגלות ה, ברכת יעקב בחלום
  ; לאברהם' המשכה של ברכות ה

והשלישית , השתיים שבראשית עלייתו לארץ
  .בברית בין הבתרים

  
בברית בין הבתרים מתגלה ,  כפי שאפשר לשער

ורק בשם ,  יקוק-ה-בשם הויה לאברהם "הקב
  .זה

  
ניתן דעתנו גם על כך כי התוצאה של שתי 

ליעקב ' לאברהם וגם של ה' ההתגלויות של ה
שיעקב , או מצבה) אברהם(הקמת מזבח היא 

  .מתחייב כי היא תהיה בעתיד לבית אלוקים
  

לאדם ' מתגלה ה', ורק בשם ה, )יקוק(' בשם ה
  . מצווה אותומלווה אותו ו, דואג לו, באופן אישי

  
בשמו הפרטי ניתן להקריב ' רק אל ה, בנוסף לכך

  . קרבן ולבנות לו מזבח
  

המתגלה ' הבונה מזבח עושה זאת לה, כך נח
  : אליו

  כא:חבראשית . 5
  . "וירח יקוק את ריח הניחוח"
  

, אי אפשר להקריב קרבנות לסיבה הראשונה
  ; למקור החוקים, לאין סוף

מתגלה בהתגלות ה, קרבנות באים תמיד ליקוק
  . פרטית

  
  ברכת יצחק את יעקב וברית המילה. 6

  : נשווה את המערכה השנייה של הברכות, כעת
 ).כא-ג:טז( אברהם -ברית המילה  ).ד-א:כח(ברכת יצחק בשלחו את יעקב 

ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ) א(
  .ה ִמְּבנֹות ְּכָנַעןַוּיֹאֶמר לֹו לֹא ִתַּקח ִאָּׁש 

קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ) ב(
  .ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ 

ְוָהִייָת ִלְקַהל  ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ  ְיָבֵרְך אְֹתָך י-ְוֵאל שד) ג(
 .ַעִּמים

ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך  ֶאת ִּבְרַּכת ְוִיֶּתן ְלךָ ) ד(
ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן אלוקים 

 .ְלַאְבָרָהם
 

וְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא )א(
 י-ֵאל שדיקוק ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני 

  .ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים
ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ) ב(

  .ְמאֹד
ַוִּיּפֹל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו אלוקים ) ג(

  .ֵלאמֹר
  .ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך ) ד(
ָהָיה ִׁשְמָך ְולֹא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם וְ ) ה(

  .ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ 
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 ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד) ו( 
  .ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ) ז(
 ְלָך ֵלאלוקים ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות

  .ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ 
ֵאת  ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ  ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְוָנַתִּתי ְלךָ  )ח(

ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם 
 .ֵלאלוקים

  
  : ועוד דבר ברור, הדמיון בין הברכות ברור

שכן , של ספר בראשית שורה בו' רוחו של פרק א
  : מקורה של ברכת פרו ורבו היא בפרק זה

  כח:אבראשית . 7
  . ..."פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה"
  

בברית הוא , אם כן, י-ל שד-אמקורו של שם 
  . המילה

  : הנושא של ברית המילה הוא ברור
ומכאן גם , המשכיות הזרעהברית מבטיחה את 

  . הולדת יצחקאת 
טחה ברכת הארץ היא תוצאה של ההב, למעשה

שכן רק אם יוולד יצחק אפשר , שמרכזה הברית
שהארץ תהיה למי , לקיימה במובנה המקורי

  . שיוולד לאברהם ושרה
  

שנעשית כמובן באבר , המילה כאקט של ברית
מקשרת את מעשה הברית עצמו , ההולדה

ובאופן סמלי ניתן לראות בה , להבטחה של הזרע
הסרת המחסום המונע את התגשמות מעין 

ופתיחת , ) שהיא אוטמת-הערלה  (עד כההברכה 
המשמעות : יש להדגיש(הדרך לפריון וללידה 

  . היא סמלית
  ). אלא שרה, אברהם הרי לא היה עקר(
  

בברית , שמופיע דווקא כאן, י-ל שד-אהשם 
אמור להיות קשור ליסוד זה של שפע , המילה
  . ופריון

  
  : י פירש את השם כך"רש

   א: יזי על"רש. 8
    "שיש באלקותי די לכל בריאהאני הוא "

אבל , "שיש די "-י -שד: וזהו כמובן נוטריקון
נמצא ' הרעיון של השפע הלא מוגבל הבא מאת ה

עיינו , לגבי האטימולוגיה של השם. (כאן
  ).ן כאן"ע והרמב"בפירושי האב

השימוש של יצחק בשם זה הוא מובן לאור 
  : האמור

ברכת להעביר ליעקב את עיקר כוונת יצחק הוא 
שהרי הוא משלחו , פריון שניתנה לאברהם

  ! לשאת אשה, בדיוק לשם כך
  

י מטרתו לכוון להבטחה -ל שד-אזכור השם א
ובמיוחד לקשר , שקיבל אברהם בברית המילה

  : בין שתי הברכות
אני מברכך בברכת הזרע ומקווה שאף שאתה 

: תזכה בברכת אברהם, נאלץ לעזוב את הארץ
  . לרשתך את ארץ מגוריך

  

  
  השוני בין הברכות לאור השמות האלוקיים

העולה מכאן הוא כי שלושת הברכות ליעקב הן 
  :שלוש ברכות שונות במהותן ובתפקידן

  
ברכת אדם , הברכה הראשונה היא ברכה ארצית

  . מרוחו שלו
  . יש לה משמעות כללית בלבד

  
יצחק אינו מדבר בברכתו על היורש של אברהם 

אין לברכה  -מור לא, או על היורש של הארץ
  . פרספקטיבה היסטורית ואמונית

  . הרכוש והשפעהיא עוסקת בברכת 
  

  :  שכאן ממוקדת טעותה של רבקהנראה
היא סוברת שיצחק עתיד להכריע בהעברת 

ומכיוון שהיא , ברכת אברהם על המטען שבה
 היא  יוזמת את -סבורה שעשו אינו ראוי לכך 

  . מעשה התרמית
  

שמתפקידו למנות את , כנראה, יצחק לא סבר
וכפי שכבר ביארנו , הממשיך הנבחר של אברהם

 לא חשב כלל שדווקא -בשיעור לפרשת לך לך 
  . אחד מהבנים יהיה ממשיך ולא שניהם

  
שמה שאנו , הסברנו אז, אין הכרח לחשוב

  ; יודעים בדיעבד ידע יצחק גם לכתחילה
  

העובדה ההיסטורית שבן אחד נדחה ואחד נשאר 
  . הכרחית, ובןכמ, איננה

  
הוא רצה לברך את בכורו שיהיה אחראי על 

ולא התכוון לדחות את , ירושתו לאחר מותו
  . יעקב

מצד תכונותיו ואופיו היה עשו מתאים בהחלט 
  . לכך

אין ברכת יצחק ליעקב המחופש , כפי שהראינו
לעשו כוללת יותר מאשר ברכה כללית 

  .המתאימה להיות ברכת בכור, ואוניברסלית
  

כשם שברכת , י הברכות הנוספות כפולות הןשת
  . אברהם כפולה הייתה

  
  : כרת עם אברהם שתי בריתות' ה

וכל אחת מן , וברית בין הבתרים, ברית המילה
הבריתות יוצרת דפוס אחר של התחייבות ושל 

  . יחסים
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ברכות אברהם הראשונות , כפי שנאמר לעיל
  . שייכות במהותן לברית בין הבתרים

  
.  כאן על מהותן השונה של הבריתותלא נרחיב

ולכל , לענייננו די בכך שאכן אין די בברית אחת
  .ומעשה משלה, ברית ברכה משלה

   
יצחק השולח את יעקב לחרן מברכו בברכה 

  : הממשיכה את ברית המילה משתי סיבות
,  נשיאת אשה והקמת בית-מטרת הברכה . 1

  . שהרי ברית המילה עוסקת בפריון
  
  . 'ק יכול לברך במקום האין יצח. 2

ה יכולה להיות רק התגלות ומתוכה -בשם הוי
  . 'ברכת ה

יצחק יכול להתפלל עבור יעקב על המשכה של 
שבניגוד לברית בין הבתרים , ברית המילה

', עיקרה אינו בהתגלות אלוקית ובמעשה מצד ה
  .אלא במעשה אדם
י יברך אתך ויפרך -ל שד-וא: " לכן הוא מתפלל

  .". ..תן לך את ברכת אברהםוי...וירבך
השימוש בשם זה דווקא מכוון לתפילה להמשך 

שעליה יכול יצחק , קיומה של ברית המילה
  . להתפלל

 
ורגע לפני , אחרי פרשיית ברכת הבכורה, רק כאן
כיורשו היחיד של מצביע יצחק על יעקב , שילוחו
דוחה  -וממילא , מעביר לו את ברכתו, אברהם
  . 'חה ומנחלת ה מירושת המשפאת עשו

  
והיא עולה , הסיבה לכך גלויה לעין בפסוקים

  : מההקשר של הברכה
קישר עצמו לכנען על ידי חתונתו עם בנות עשו 
    .כנען

  
כבר בפרשת חיי שרה למדנו על אברהם אבינו 

ושולח , פרישה מכנעןהמתווה את העקרון של 
  ; )ד-ג:כד(את עבדו לחרן לקחת אשה 

  
היבדלות ימים על ידי הבחירה והייעוד מתקי

  . 'כנעניות'מה
  

, מפריש עצמו משושלת אברהםעשו , במעשיו
  :ורבקה אומרת זאת 

  ו'מ, ז"בראשית כ. 9
  . קצתי בחיי מפני בנות חת" 

  
יעקב נשלח להתחתן עם בנות לבן מפני שהוא 

ומכאן , נועד להיות ממשיכו של אברהם
 אינן שתי שמסירת ברכת אברהם ושילוחו לחרן

מהלך משלים אלא ,  המזדמנות במקרהעובדות
  . של יצחק

  
  : ולבסוף

בחלום הסולם היא המשך לברכות ' ברכת ה
שהיא , אברהם הראשונות ולברית בין הבתרים

  . סיומן
  

הברכה מלווה , כמו בברית בין הבתרים
  . בהתחייבות אלוקית

  
המשך בסולם ' מהווה התגלות ה, מבחינה זו

ברית בין להתגלותו לעיני אברהם במחזה ב
  . הבתרים

  
אני : "יש לחזור ולהדגיש את מילות הפתיחה

  .  בשני המקומות-" יקוק
  
מתגלה בשמו ומתחייב כמי שערב בשמו על ' ה

מובן שההתגלות בשם יקוק  אל . קיום דבריו
של יצחק בו להיות מאשררת את בחירתו יעקב 

ולכן באה גם ברכת הארץ על פי , ממשיכו
  .  הבתריםהנוסח של ברית בין

  
  לסיכום

שאלנו בתחילת השיעור על הצורך בשלוש ברכות 
  . ליעקב ועל ההבדלים בין הברכות

הגענו למסקנה שיש להבחין בין הברכה 
ואין , יוזמתו הפרטית של יצחקשהיא , הראשונה

למעט ברכת יעקב (לה מקבילה בברכות אחרות 
שתי הברכות לבין , )שיש לה אופי דומה, לבניו

צמד ברכות  אלו מהוות מעין ;האחרונות
ובמיוחד , הממשיך את ברכות אברהם, משלים

  ברית בין הבתרים וברית -את שתי הבריתות 
  .המילה

ברכת המשמעות הכללית של דברים אלו היא כי 
 על צדדיה ,אברהם ובחירתו עוברת במלואה

כל ברכה קשורה בשם אחר . ליעקב -השונים 
יצגת פן מפני שהיא מי, ה"משמותיו של הקב

  . אחר של ההנהגה האלוקית
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