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ת  ָרׁשַ ּפָ
ּתֹוְלדֹות
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27. לידתם של יעקב ועשיו
 פרק כ"ה פסוקים י"ט-כ"ח

א. הקדמה 

רבקה הייתה עקרה במשך שנים רבות, ויצחק והיא הרבו להתפלל לה' שיזכה אותם בפרי בטן. כעבור 20 שנה )...(, ה' נענה 
לתפילתם, ורבקה הרתה. ההיריון היה משונה והיא הרגישה כאבים רבים. רבקה החליטה לשאול את ה' מה טיבו של היריון 
זה )איך היא שאלה את ה'? רש"י אומר: בעזרת פנייה לתלמידי חכמים ולנביאים שבדור1(. ה' ענה לה, שהיא נושאת תאומים 
בבטנה. ה' הוסיף ואמר לה שכל אחד מהתאומים עתיד להיות ראש אומה, והצעיר והאומה שתצא ממנו, יהיו עליונים על האח 

הגדול ואומתו.

התורה מתארת את ההבדלים המשמעותיים במראה ובאופי של הבנים שנולדו. עם זאת, מראה ואופי אינם קובעים אם האדם 
יהיה צדיק או רשע. עניין זה תלוי בבחירתו ובמעשיו של כל אדם ואדם. יצחק ראה את המעלות והתכונות המיוחדות של כל 

אחד מבניו, ואהב את שניהם ואילו רבקה שהכירה את רשעותו של עשיו משלב מוקדם, אהבה בעיקר את יעקב.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ִע֣ ן־ַאְרּבָ ּבֶ ִיְצָח֙ק  י  ַוְיִה֤ כ  ׃  ק  ֶאת־ִיְצָחֽ יד  הֹוִל֥ ַאְבָרָה֖ם  ם  ן־ַאְבָרָה֑ ּבֶ ק  ִיְצָח֖ ת  ּתֹוְלֹד֥ ה  ּלֶ ְוֵא֛ יט 
ק  ר ִיְצָח֤ ְעּתַ֨ ה ׃ כא ַוּיֶ ֽ ָ י ֥לֹו ְלִאּשׁ ֖ ן ָהֲאַרּמִ ם ֲא֛חֹות ָלָב֥ ן ֲאָר֑ ֖ ּדַ י ִמּפַ ֲאַרּמִ֔ תּוֵאל֙ ָהֽ ת־ּבְ ה ּבַ ֹו ֶאת־ִרְבָק֗ ַקְחּת֣ ּבְ
ֶתר לֹו֙   י-ה-֔ו-ה ה' קיבל את  ָע֤ וא ַוּיֵ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ֥ ֹו מול אשתו3 ובעבורה ּכִ ּת֔ ַכח ִאׁשְ ה להתפלל2  ַלֽי-ה-ו-֙ה ְלֹנ֣ ִהְרּבָ

ּה בתוכה, וגרמו לה כאב  ֔ ִקְרּבָ רים נעו וזזו ּבְ ִני֙ם מלשון "ריצה" - העּוּבָ ֲצ֤צּו ַהּבָ ְתֹרֽ ֹו ׃ כב ַוּיִ ּתֽ ה ִאׁשְ ַהר ִרְבָק֥ ֖ תפילתו ַוּתַ

ֶלְך לבית מדרשו  ֖ ִכי למה אני סובלת? למה זה קורה?4 ַוּתֵ ֖ה ָאֹנ֑ ה ּזֶ ּמָ ן אם ככה, שכל כך כואב לי ָל֥ אֶמר ִאם־ּכֵ֔ וסבל רב ַוּתֹ֣

ם קיבל נבואה מה' ואמר  ּה ׁשֵ אֶמר י-ה-֜ו-ה ָל֗ ׁש לשאול ֶאת־י-ה-ֽו-ה לפשר הכאבים החזקים ׃ כג ַוּיֹ֨ ם5 ִלְדֹר֥ של ׁשֵ

ץ מלכות אחת  ם ֶיֱֽאָמ֔ דּו ּוְלֹא֙ם ִמְלֹא֣ ֵר֑ ִיְך ִיּפָ ַע֖ ים שתי מלכויות ִמּמֵ ֵנ֣י ְלֻאּמִ֔ ְך ּוׁשְ ִבְטֵנ֔ ֵנ֤י ֯גיים שני עמים ּבְ לה: ׁשְ

יָה נשלמו ימי ההיריון,  ְמְל֥אּו ָיֶמ֖ יר הגדול יהיה עבדו של הצעיר ׃ כד ַוּיִ ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב֥ תהיה יותר חזקה ואמיצה מהאחרת ְוַר֖

ֶרת  ֣ ַאּדֶ ֹו ּכְ ּל֖ י שערו בגוון אדום ּכֻ ֵצ֤א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ִבְטָנּֽה ׃ כה ַוּיֵ ם תאומים ּבְ ֥ה תֹוִמ֖ ֶדת ְוִהּנֵ והגיע זמנה ָלֶל֑

ו  מלשון 'ָעׂשּוי' וגמור8 ׃ ֽ ֖מֹו ֵעׂשָ ְקְר֥אּו ׁשְ ָע֑ר כמו בגד העשוי מֵשער6 - צמחו כבר שערות רבות על גופו כמו אדם בוגר7 ַוּיִ  ׂשֵ
ב מלשון 'עקב', מפני שאחז בעקב  ֖מֹו ַיֲעֹק֑ א ׁשְ ְקָר֥ ו ַוּיִ ב ֵעׂשָ֔ ֲעֵק֣ ֶז֙ת מחזיקה ּבַ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֨ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ כו ְוַאֽ
ִיד יודע את מלאכת  ַע ַצ֖ יׁש ֹיֵד֥ ו ִא֛ י ֵעׂשָ֗ ים ַוְיִה֣ ָעִר֔ לּו֙ ַהּנְ ְגּדְ ּיִ ם ׃ כז ַוֽ ֶדת ֹאָתֽ ֶל֥ ָנ֖ה ּבְ ים ׁשָ ֥ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ק ּבֶ עשיו ְוִיְצָח֛

ם שלם. איננו בקיא  יׁש ּתָ֔ ה אוהב להיות בשדה ְוַיֲעֹק֙ב ִא֣ ֶד֑ יׁש ׂשָ הציד, שזו מלאכה הדורשת תחבולות והכנת מלכודות ִא֣

ב  ֱאַה֥ ים לומד תורה באוהלו של שם ובאוהלו של עבר9 ׃ כח ַוּיֶ ב ֹאָהִלֽ ֖ בתחבולות, אומר בפיו את מה שחושב בלבו ֹיׁשֵ

ה  ְוִרְבָק֖ ועבור המשפחה11   יצחק  עבור  אוכל  ומביא  צד  היה  הוא  כי  יו  ִפ֑ ּבְ ִיד  י־ַצ֣ ּכִ גם את עשיו10  ו  ֖ ֶאת־ֵעׂשָ ִיְצָח֛ק 
ב בלבד, מפני שהכירה ברשעותו של עשיו12 ׃  ת־ַיֲעֹקֽ ֶבת ֶאֽ ֹאֶה֥

1 רמב"ן אומר: על ידי תפילה.
2  הלשון "להעתיר" מציין כאן ריבוי תפילה, ועיין עוד ברש"י.

3  שגם היא התפללה. רש"י: "זה עומד בזווית זו ומתפלל, וזו עומדת בזווית זו ומתפללת."
4  היא שאלה נשים אחרות אם גם להן כאב כך, והן אמרו לה שלא, ועל כן ניסתה להבין מדוע הריונה משונה - על פי האבן עזרא.

5 על פי רש"י.
6  "מלא שיער כטלית של צמר המלאה שיער" - רש"י.

7  רש"י.
8  בגלל שערותיו, הוא נראה כאדם בוגר שגופו כבר עשוי וגמור.

9 על פי רש"י.
10 על פי ספורנו.

11 לגבי מעשיו, יצחק כנראה קיווה, שעשיו יתנהג כראוי, ושהוא יהיה המפרנס של המשפחה.
12 על פי ספורנו.

ּגֹוִי֙ם
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ג. מנגינת הכתוב

ה' קובע אם אישה תהיה עקרה או לא. אבל האדם יכול להתפלל לה', וה' ישמע, ואולי אף יקבל את תפילתו.

ה' קובע מה יהיו אופיו ותכונותיו של אדם. אבל האדם בוחר אם להפנות את תכונותיו לדברים טובים או חס ושלום לדברים 

רעים. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת בתפילתם של יצחק ורבקה, והתלמידים מתבקשים לנסח תפילה. בפעילות זו ניתן להרחיב ••
עם התלמידים את עניין התפילה לה' - תפילה לה' בעת צרה, חשיבות התפילה, איך מנסחים תפילה, לא 

להתייאש כשלא 'נענים מיד', וכו'.

משימה ב' עוסקת בנבואה שקיבלה רבקה על ההבדל בין שני הבנים שהיא נושאת בקרבה.••

המשימות בצד שמאל נועדו להמחיש את ההבדלים בין יעקב לבין עשיו בשעת לידתם ובבגרותם. כדאי ••
להדגיש שההבדלים בזמן הלידה הם הבדלים בתכונות. את התכונות שלו האדם אינו בוחר, אלא הוא מקבל 

אותן מה'! לעומת זאת, ההבדלים בבגרות מושפעים גם מהבחירה של האדם כיצד הוא מחליט לפתח את 
תכונותיו. 

הרחבות והמחשות נוספות:

רבות מהאימהות היו עקרות )שרה, רבקה, רחל( והן התפללו ונענו. חז"ל אמרו, שהקב"ה מתאווה לתפילתם של ••
צדיקים )גמרא, מסכת יבמות, דף ס"ד עמוד א'(.

51 50

ל ַיֲעקֹב ְוֵעָשׂו ֵלָדָתם שֶׁ
סּוִקים יט-כח ֶרק כה פְּ  פֶּ

יחידה 27

סּוק כא( וא" )ּפָ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ֥ ֹו ּכִ ּת֔ ַכח ִאׁשְ ֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ְעּתַ֨ "ַוּיֶ

ׁש ֶאת-ֽה'׃ ִלְדֹר֥ ֶלְך  ֖ ַוּתֵ ּה...  ִקְרּבָ֔ ּבְ ִני֙ם  ַהּבָ ֲצ֤צּו  ְתֹרֽ  ַוּיִ
סּוִקים כב-כג( ּה..." )ּפְ אֶמר ֜ה' ָל֗ ַוּיֹ֨

לּו ִיְצָחק ְוִרְבָקה. ּלְ ֶכם ִהְתּפַ ַדְעּתְ ּלְ ה ׁשֶ ִפּלָ ְתבּו ֶאת ַהּתְ א.   ּכִ

ים ַהֲחֵסרֹות. ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב.   ַהׁשְ

ְך  ִבְטֵנ֔ ֵנ֤י    ּבְ ׁשְ

דּו ֵר֑ ִיְך ִיּפָ ַע֖ ֵנ֣י    ִמּמֵ ּוׁשְ

ץ ּוְלֹא֙ם    ֶיֱֽאָמ֔

יר׃ ב    ָצִעֽ ְוַר֖

ֶלת. ּלֶ ָזִוית זֹו ּוִמְתּפַ ל ְוזֹו עֹוֶמֶדת ּבְ ּלֵ ה( זֹו ּוִמְתּפַ ִפּנָ ָזִוית )ּבְ ָרִׁש"י:   ֶזה עֹוֵמד ּבְ

ְרִמילוֹן תַּ

ַיֲעֹבד
גֹוִים

ים ְלֻאּמִ
ם ִמְלֹא֣

ֹו׃" ּתֽ ה ִאׁשְ ַהר ִרְבָק֥ ֖ ֶתר לֹו֙  ֔ה' ַוּתַ ָע֤ "ַוּיֵ

סּוק כד( ִבְטָנּֽה׃" )ּפָ ם ּבְ ֥ה תֹוִמ֖ ֶדת ְוִהּנֵ יָה ָלֶל֑ ְמְל֥אּו ָיֶמ֖ "ַוּיִ

סּוק כז( ים..." )ּפָ ָעִר֔ לּו֙ ַהּנְ ְגּדְ ּיִ "ַוֽ

ִנים. מֹות ַהּבָ ִלימּו ֶאת ׁשְ  ג.    ַהׁשְ

י ֵצ֤א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ "ַוּיֵ
ָע֑ר ֶרת ׂשֵ ֣ ַאּדֶ ֹו ּכְ ּל֖  ּכֻ

֖מֹו  :" ְקְר֥אּו ׁשְ  ַוּיִ

יו א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ "ְוַאֽ
ו ב ֵעׂשָ֔ ֲעֵק֣ ֶז֙ת ּבַ ְוָי֤דֹו ֹאֶח֨

": ֖מֹו  א ׁשְ ְקָר֥ ַוּיִ

ו י ֵעׂשָ֗ "ַוְיִה֣

" יׁש  יׁש  ִא֣  ִא֛

"ְוַיֲעֹק֙ב

" ב  ֖ יׁש  ֹיׁשֵ ִא֣

ֵלָדָתם אֹוִמים ּבְ ַהּתְ

ַבְגרּוָתם אֹוִמים ּבְ ַהּתְ

ּנֹוַלד ִראׁשֹון  ינֹוק ׁשֶ רּו ֶאת ַהּתִ ַצּיְ
ָערֹות(. ָערֹות ּוְלֶצַבע ַהּשְׂ ימּו ֵלב ְלַכּמּות ַהּשְׂ )ׂשִ

ִני, ּנֹוַלד ׁשֵ ינֹוק ׁשֶ רּו ֶאת ַהּתִ ַצּיְ
ל ָאִחיו. ֲעֵקבֹו ׁשֶ אֹוֵחז ּבַ

ב אָֹהִלים. ל יֹוׁשֵ ד ְוִצּיּור ׁשֶ ל ַצּיָ יקּו ִצּיּור ׁשֶ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
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28. מכירת הבכורה
 פרק כ"ה פסוקים כ"ט-ל"ד

א. הקדמה 

לבכור במשפחה יש מעלה )רוחנית וגם גשמית( על פני שאר אחיו. הבכור נחשב כעוזרו וכממשיך דרכו של אביו וכאחראי 
במשפחה כאשר הוריו לא נמצאים. הבכור מקבל חלק כפול בירושה אחרי מות אביו. נוסף על כך, על הבכורים הייתה מוטלת 
העבודה בבית המקדש )בתור 'כוהנים'(. אולם מעלת הבכורה באה לידי ביטוי בדרך כלל כעבור זמן, ולא מיד, והיא דורשת 

מידות של סבלנות )דחיית סיפוקים( ולקיחת אחריות.

עשיו לא גילה אחריות משפחתית, ואף לא הייתה לו מידת הסבלנות. חז"ל אומרים, שביום שעליו מסופר בפסוקים אלה, נפטר 
'נזיד העדשים' עבור האבלים1. לעומת יעקב, עשיו היה עסוק באותו היום בענייניו  ויעקב היה עסוק בהכנת  אברהם אבינו, 
הפרטיים2 - הוא בא מן השדה עייף, והיה טרוד ברעבונו ובחיפוש אוכל. כשיעקב העמיד אותו בפני השאלה מה הוא מעדיף - 
את ההנאה המידית והרגעית של אכילה עכשיו או את מעלת הבכורה שתגיע לאחר זמן - העדיף עשיו את ההנאה החומרית 
המידית. עשיו ביזה את מעלת הבכורה. לא עניינו אותו לא המעלה, לא התפקיד, ולא האחריות. גם הזכות לירושה כפולה 
ולעבודה בבית המקדש, נראתה לו כדבר רחוק - "ומי יודע אם אחיה עד אז..." עשיו העדיף מנה של 'נזיד עדשים אדומות' על 

פני מעלת הבכורה.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִני  ב ַהְלִעיֵט֤ ל־ַיֲעֹק֗ ו ֶאֽ אֶמר ֵעׂשָ֜ ה ְו֥הּוא ָעֵיֽף ׃ ל ַוּיֹ֨ ֶד֖ ו ִמן־ַהּשָׂ ֛ א ֵעׂשָ ֹב֥ ב ָנִז֑יד יעקב בישל תבשיל ַוּיָ ֶזד ַיֲעֹק֖ ֥ כט ַוּיָ
ה מהתבשיל האדום הזה )גם כאן, אין זה סגנון דיבור  ם ָהָאֹד֙ם ַהּזֶ֔ ָנ֙א סגנון דיבור לא מנומס, שכוונתו "האכילני"3 ִמן־ָהָאֹד֤
ִכי )"ואין לי  י ָעֵי֖ף ָאֹנ֑ ֥ מנומס, כאשר נמנעים מלקרוא לנזיד העדשים בשמו, ומשתמשים במקום זה בתיאורים חיצוניים( ּכִ

֖מֹו ֱאֽדֹום מאוחר יותר, כינו את עשיו: 'ֱאדום', כשנודע שהוא מכר את בכורתו  א־ׁשְ ן ָקָרֽ ֥ כוח להכין לעצמי אוכל"( ַעל־ּכֵ

י  ָרְתָך֖ את מעלת הבכורה וזכויותיה ִלֽ ֹכֽ ֹום היום, עכשיו5 ֶאת־ּבְ ה ַכּי֛ ב ִמְכָר֥ אֶמר ַיֲעֹק֑ ׃ לא ַוּיֹ֖ תמורת תבשיל אדום4 

י הֹוֵלְ֖ך ָל֑מּות ממילא סופי למות )אולי אפילו מוקדם מהרגיל ואולי  ָאֹנִכ֥ ֛ה  ִהּנֵ ו  אֶמר ֵעׂשָ֔ ַוּיֹ֣ תמורת התבשיל ׃ לב 

ה  למה אני צריך, אם כן, כל מיני  ֹכָרֽ י ּבְ ֥ה ִל֖ ה־ּזֶ אפילו לפני אבי, כי אני צייד, ואני נמצא פעמים רבות בסכנת חיים(, ְוָלּמָ

ֹום על הסכמתך למכור  ּי֔ ֙י ּכַ ְבָעה ּלִ ֤ ָ ב ִהּשׁ אֶמר ַיֲעֹק֗ מעלות ותפקידים מיוחדים??... )נזיד העדשים כדאי לי יותר...( ׃ לג ַוּיֹ֣

ים  ּוְנִז֣יד ֲעָדׁשִ֔ ו ֶלֶחם  ן ְלֵעׂשָ֗ ב ָנַת֣ ב ׃ לד ְוַיֲעֹק֞ ֹכָר֖תֹו ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ּבְ ְמּכֹ֥ ַוּיִ ַב֖ע ֑לֹו  ָ ּשׁ ַוּיִ לי את מעלת הבכורה 

ה עשיו זלזל במעלות הבכורה, והעדיף לקבל במקומה מנה של אוכל׃  ֹכָרֽ ו ֶאת־ַהּבְ ֖ ֶבז ֵעׂשָ ֥ ַלְ֑ך ַוּיִ ָ֖קם ַוּיֵ ּתְ ַוּיָ ׁשְ אַכל ַוּיֵ֔ ַוּיֹ֣

ג. מנגינת הכתוב 

הפסוקים אינם מתארים בצורה מפורשת עברה כלשהי שעשה עשיו, אבל סגנון הדיבור שלו והתייחסותו המזלזלת לדברים 
בעלי מעלה - מסגירים את נמיכות קומתו המוסרית! כמה אפשר ללמוד על אופיו של אדם מתוך סגנון דיבורו!

1 רש"י לפסוק ל’.
2 באותו יום “יצא עשו לתרבות רעה" - עיין רש"י לפסוקים כ"ט-ל’.

3 רש"י: “הלעיטני - אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה..."
4 רמב"ן: “... על כן קראו שמו אדום, כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת בעבור תבשיל מעט...".

5 רשב"ם.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' נועדה להמחיש מהו "נזיד".••

משימה ב' עוסקת בסגנון הדיבור של עשיו. התלמידים מתבקשים לנסח את בקשתו של עשיו בצורה יותר ••
מנומסת... זוהי הזדמנות לפתח בכיתה את חשיבות סגנון הדיבור. 

משימות ג'-ו' עוסקות במכירת הבכורה.••

במשימה ז' מתבקשים התלמידים לאתר את חמשת הפעלים בפסוק. רצף הפעלים ממחיש את התנהגותו הבלתי ••
מנומסת של עשיו ואת יחסו המזלזל. הפועל האחרון - "ויבז עשו את הבכורה" - יוצא דופן בכך ששאר הפעלים 
ורואה  מי שמסתכל מהצד  ולא פעולה.  נפשית  הזה מתאר התייחסות  ואילו הפועל  מתארים פעולה ממשית, 
את האופן שבו עשיו אוכל, שותה, קם, והולך - מבין שעשיו מבזה את הבכורה. )ניתן לראות עניין זה גם בטעמי 
המקרא: הטעם "אתנחתא", שמציין את הפסיק שבאמצע הפסוק, מפריד בין ארבעת הפעלים הראשונים לבין 

הפועל החמישי - "ויבז".(

המעלה •• פני  על  המידית  בהנאה  עשיו  שבחר  הבחירה  את  להמחיש  באה  החוברת  של  שמאל  בצד  הפעילות 
האמתית.

53 52

כוָֹרה ְמִכיַרת ַהבְּ
סּוִקים כט-לד ֶרק כה פְּ  פֶּ

יחידה 28

סּוק כט( ב ָנִז֑יד..." )ּפָ ֶזד ַיֲעֹק֖ ֥ "ַוּיָ

סּוק ל( ה..." )ּפָ ם ָהָאֹד֙ם ַהּזֶ֔ ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאֹד֤ ו... ַהְלִעיֵט֤ אֶמר ֵעׂשָ֜ "ַוּיֹ֨

סּוק לא( י׃" )ּפָ ָרְתָך֖ ִלֽ ֹכֽ ֹום ֶאת־ּבְ ה ַכּי֛ ב ִמְכָר֥ אֶמר ַיֲעֹק֑ "ַוּיֹ֖

סּוק לד( ה׃" )ּפָ ֹכָרֽ ו ֶאת־ַהּבְ ֖ ֶבז ֵעׂשָ ֥ ַלְ֑ך   ַוּיִ ָ֖קם   ַוּיֵ ּתְ   ַוּיָ ׁשְ אַכל   ַוּיֵ֔ "...ַוּיֹ֣

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ א.   ַמהּו "ָנִזיד"? )ַהּקִ

יל ְבׁשִ 1. ּתַ  

ְכִנית 2. ּתָ  

3.  ִצּיּור  

ַחת. 4. ַצּלַ  

ֶסת יֹוֵתר? צּוָרה ְמֻנּמֶ ָבָריו ּבְ ו לֹוַמר ֶאת ּדְ יַצד ָהָיה ָיכֹול ֵעׂשָ ב.   ּכֵ

ִזיד? ְתמּוָרה ַלּנָ ו ּבִ ׁש ַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ ּקֵ ג.    ָמה ּבִ

ו. ל ֵעׂשָ ֻעּלֹות ׁשֶ ל ַאַחת ֵמַהּפְ ל ּכָ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ז.   ַהּקִ

ם?  ְנּתֶ ֻעּלֹות ִסּמַ ה ּפְ ּמָ    ּכַ

סּוק לב(  ל ַיֲעקֹב? )ּפָ תֹו ׁשֶ ָשׁ ים ְלַבָקּ ו ִהְסּכִ ד.   ַהִאם ֵעׂשָ

סּוק לג(   ְך? )ּפָ ע ַעל ּכָ ּבַ ו ִנׁשְ ה.   ַהִאם ֵעׂשָ

סּוק לד(  ו ֶלֱאכֹל? )ּפָ ו.    ַהִאם ַיֲעקֹב ָנַתן ְלֵעׂשָ

ל ָנִזיד. יקּו ִצּיּור ׁשֶ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ָמה ִהיא יֹוֵצאת ּדֶֹפן? ֻעּלֹות ִנְרֵאית ָלֶכם יֹוֵצאת ּדֶֹפן? ּבְ ה: ֵאיזֹו ֵמַהּפְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ה׃"ְלׂשִ ֹכָרֽ ו ֶאת־ַהּבְ ֖ ֶבז ֵעׂשָ ֥ "...ַוּיִ

ה ְזַמן? ד אֹו ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ְתרֹונֹות - ִמּיָ ּיִ ה ָהָאָדם ּבַ ד.   ָמַתי ִיְזּכֶ

ִמיד? ְתרֹונֹות - ִלְמַעט ְזַמן אֹו ְלּתָ ֲארּו ַהּיִ ה ְזָמן ִיׁשַ ה.   ְלַכּמָ

ָבר? ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ו ּבְ ַחר ֵעָשׂ ו.   ָמה ּבָ

ה ְזַמן ד / ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ִמּיָ

ִמיד ִלְמַעט ְזַמן / ְלּתָ

ים כֹוָרה    /    ֶאת ְנִזיד ָהֲעָדׁשִ ֶאת ַהּבְ

ה ְזַמן ד / ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ִמּיָ

ִמיד ִלְמַעט ְזַמן / ְלּתָ

ל ַהּמֹאְזַנִים. ים ׁשֶ ּוִ א.   ִעְברּו ַעל ַהּקַ

כֹוָרה. ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ִיְתרֹונֹות ַהּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ִזיד. ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ִיְתרֹונֹות ֲאִכיַלת ַהּנָ ׁש ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ג.  ַסּמְ

ין ַה'ְּבכֹוָרה' ְלֵבין ַה'ָּנִזיד'... ו ָהָיה ָצִריְך ִלְבחֹר ּבֵ ֵעׂשָ

כֹוָרה ִיְתרֹונֹות ַהּבְ
ה. * ָ ֻרּשׁ ּיְ דֹול יֹוֵתר ּבַ ֵחֶלק ּגָ
ׁש. * ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ

ִזיד ִיְתרֹונֹות ֲאִכיַלת ַהּנָ
ִזיד ָטִעים. * ַהּנָ

ֵבַע. * ָרֵעב - ִנְהֶיה ׂשָ ִמי ׁשֶ
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29. הרעב וברכת ה' ליצחק 
 פרק כ"ו פסוקים א'-ו'

א. הקדמה 

התורה מספרת לנו, שבימיו של יצחק פקד רעב את ארץ כנען. בדומה לאברהם אביו, גם יצחק תכנן לרדת למצרים1 כדי למצוא 
אוכל. בדרכו, הוא עבר דרך גרר, ושם נגלה אליו ה' ואסר עליו לרדת למצרים. ה' ציווה על יצחק להישאר לגור בארץ כנען!  

בהתגלות נבואית זו, ה' גם בירך את יצחק והבטיח לו את 'ברכת הזרע' ואת 'ברכת הארץ'2.

יצחק זכה לברכות אלה, גם בזכות צדקותו האישית וגם בזכות צדקותו של אברהם אביו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ֶלְך  ֶ֧לְך ִיְצָח֛ק ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ם3 ַוּיֵ י ַאְבָרָה֑ יֵמ֣ ר ָהָי֖ה ּבִ ֥ ֹון ֲאׁשֶ ב ָהִראׁש֔ ַב֙ד חוץ מ- ָהָרָע֣ ֶרץ ִמּלְ ָא֔ י ָרָע֙ב ּבָ א ַוְיִה֤
ר  ר ֹאַמ֥ ֖ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֔ ן ּבָ ֹכ֣ ְיָמה ׁשְ ד ִמְצָר֑ ֵר֣ אֶמר ַאל־ּתֵ א ֵאָלי֙ו י-ה-֔ו-ה ַוּיֹ֖ ָר֤ ָרה לגרר4 ׃ ב ַוּיֵ ָרֽ ים ּגְ ֖ ּתִ ִלׁשְ ֶלְך־ּפְ ֶמֽ
ל האלה  ת5 ָהֵא֔ ֲאָרֹצ֣ ל־ָהֽ ֙ן ֶאת־ּכָ ְלַזְרֲעָך֗ ֶאּתֵ ּוֽ י־ְלָך֣  ֽ ּכִ ּךָ  ָך֖ ַוֲאָבְרֶכ֑ ְהֶי֥ה ִעּמְ ְוֶאֽ את  ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ ּבָ ּור  ֤גּ ֵאֶלֽיָך ׃ ג 
יָך שנשבעתי לתת לו ולזרעו את הארץ, ועכשיו אני נשבע גם  ם ָאִבֽ י ְלַאְבָרָה֥ ְ֖עּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֥ ה ֲאׁשֶ ֻבָע֔ ְ ֹמִת֙י ֶאת־ַהּשׁ ַוֲהִקֽ
ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔  ל ְוִהְתּבָ ת ָהֵא֑ ל־ָהֲאָרֹצ֖ ת ּכָ י ְלַזְרֲעָך֔ ֵא֥ ֣ ִים ְוָנַתּתִ ַמ֔ ָ י ַהּשׁ כֹוְכֵב֣ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ י ֶאֽ יִת֤ לך על כך6׃ ד ְוִהְרּבֵ

ֶקב בעקבות,  ֶרץ כל העמים יתברכו בזרעך )אדם אומר לבנו: "הלוואי שיהיה זרעך כזרעו של יצחק"(7׃ ה ֵע֕ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ּכֹ֖
י שלא עשה עברות  ַמְרּתִ֔ ֹמ֙ר ִמׁשְ ׁשְ י שמע בקולי בכל הניסיונות שניסיתי אותו ַוּיִ ֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ם ּבְ ַמ֥ ר־ׁשָ בזכות ֲאׁשֶ

י וכן עשה את המצוות שציוויתי אותו )חסד, ברית מילה וכדומה( ׃8  י ְותֹוֹרָתֽ י ֻחּקֹוַת֥  שאסרתי )שקר, גנבה, וכדומה( ִמְצֹוַת֖

ר ׃ יצחק קיים את מצוות ה', ונשאר לגור בגרר, שהיא בתחום ארץ כנען. ְגָרֽ ק ּבִ ב ִיְצָח֖ ׁ֥שֶ ו ַוּיֵ

ג. מנגינת הכתוב 

 קדושתו המיוחדת של יצחק, שנאסרה עליו היציאה לחוץ לארץ. 
רש"י: "אמר לו )ה' ליצחק(: אל תרד מצרימה )מפני( שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך )ראוי לך(."

1  רש"י לפסוק ב’.
2  זהו המקום )היחיד( בתורה, שבו מוזכר שה’ נשבע ליצחק על הזרע ועל הארץ, ועל כך נאמר בחומש ויקרא פרק כ"ו, פסוק 

מ"ב: “וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף את בריתי יצחק,  ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור".  ועיין עוד ברמב"ן כאן 
לפסוק ג’.

3  על הרעב שהיה בימי אברהם, מסופר בפרשת לך-לך, פרק י"ב פסוק י’.
4  ה’ המגמה - ה’ בסוף המילה - “גררה", במקום ל’ בתחילתה - “לגרר". וכן בפסוק הבא: “אל תרד מצרימה" = “למצרים".

5 “ארץ" = אזור. ה’ הבטיח ליצחק את כל האזורים שבארץ ישראל.
6 על פי דברי הרמב"ן לפסוק זה.

7 רש"י.
8 חז"ל למדו מכאן שאברהם קיים את כל מצוות התורה. )מסכת יומא דף כ"ח עמוד ב': "אמר רב, קיים אברהם אבינו כל 

התורה שנאמר 'עקב אשר שמע אברהם בקולי' וכו'". עיין גם ברש"י.(
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת: 

משימות א'-ב' עוסקות בתכנית של יצחק לרדת למצרים ובציוויו של ה' שיישאר בארץ, בעזרת השלמת מילים ••
 וסימון  המקום במפה בו התיישב יצחק. 

המשימות מאפשרות לפתח עם התלמידים את עניין ייחודו של יצחק, שמבין שלושת האבות, רק עליו נאסר 
לצאת מהארץ אפילו בימי רעב. )ניתן להיזכר גם בדברי אברהם לעבדו בפרק כ"ד פסוק ו': "הישמר לך פן תשיב 

את בני שמה" - מכאן רואים שיצחק לא יצא לחוץ לארץ אפילו כדי לשאת אישה.(

משימות ג'-ד' עוסקות בברכה של ה' ליצחק ובהבטחת הזרע והארץ. ••

משימה ה' עוסקת בדמותו של אברהם המוזכרת בפסוקים שלוש פעמים! ניתן לראות בכך הדגשה להיותו של ••
יצחק ממשיך דרכו של אברהם. )כדאי לשים לב, שיש בפסוקים אלה מעין עדות מאת הקב"ה על צדקותו של 

אברהם אבינו! ה' בכבודו ובעצמו מעיד על אברהם, שהוא הקפיד לשמוע בקולו ולשמור את מצוותיו!(
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ת ה' ְלִיְצָחק ָהָרָעב ּוִבְרכַּ
סּוִקים א-ו ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 29

ָרה... ָרֽ ים ּגְ ֖ ּתִ ִלׁשְ ֶלְך־ּפְ ֶלְך ֶמֽ ֶ֧לְך ִיְצָח֛ק ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ֶרץ... ַוּיֵ ָא֔ י ָרָע֙ב ּבָ  "ַוְיִה֤
סּוִקים א-גׂ( את..." )ְפּ ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ ּור ּבָ ְיָמה...  ֤גּ ד ִמְצָר֑ ֵר֣ אֶמר ַאל־ּתֵ א ֵאָלי֙ו ֔ה' ַוּיֹ֖ ָר֤    ַוּיֵ

סּוק ו( ר׃" )ּפָ ְגָרֽ ק ּבִ ב ִיְצָח֖ ׁ֥שֶ "...ַוּיֵ

סּוִקים א-ד( את ְו..." )ּפְ ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ ּור ּבָ אֶמר... ֤גּ א ֵאָלי֙ו ֔ה' ַוּיֹ֖ ָר֤ "ַוּיֵ

סּוק ה( י..." )ּפָ ֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ם ּבְ ַמ֥ ר־ׁשָ ֶקב ֲאׁשֶ "ֵע֕

ַנַען / ִמְצַרִים(:  קֹומֹות )ּכְ מֹות ַהּמְ ִלימּו ֶאת ׁשְ א.   ַהׁשְ

ֶאֶרץ  ,     ָהָיה ָרָעב ּבְ

ֶרְך ְל  . ּדֶ ָהְיָתה ִעיר ּבַ     ְוִיְצָחק ָהַלְך ִלְגָרר ׁשֶ

ּלֹא ֵיֵרד ְל  ,     ה' ָאַמר ְלִיְצָחק ׁשֶ

ְגבּולֹות ֶאֶרץ   . ֵאר ָלגּור ּבִ ָ א ִיּשׁ     ֶאּלָ

ּה.  ּלָ רּוׁש ׁשֶ ָרָכה ֶאל ַהּפֵ ג.    ִמְתחּו ַקו ֵמַהּבְ

ה ָיֶדיָך. ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ָך֖  -                                                                        - ֲאִני ֶאׁשְ ְהֶי֥ה ִעּמְ ְוֶאֽ

ָך ְוֶאֱעזֹר ְלָך. ּךָ  -                                                                              - ֲאִני ֶאְהֶיה ִאּתְ ַוֲאָבְרֶכ֑

ת ָהָאֶרץ'. ְרּכַ ִים  -                          - זֹאת 'ּבִ ַמ֔ ָ י ַהּשׁ כֹוְכֵב֣ ת ַזְרֲעָך֙ ּכְ י ֶאֽ יִת֤ ְוִהְרּבֵ

ַרע'. ת ַהּזֶ ְרּכַ ל  -                            - זֹאת 'ּבִ ת ָהֵא֑ ל ָהֲאָרֹצ֖ ת ּכָ י ְלַזְרֲעָך֔ ֵא֥ ֣ ְוָנַתּתִ

ַזְרֲעָך. ְרכּו ּבְ ם ַהּגֹוִיים ִיְתּבָ ֶרץ׃   -                                - ּגַ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ ְוִהְתּבָ

י. אֶֹפן ִאיׁשִ יָֹעדֹות ְלִיְצָחק ּבְ ָרכֹות ַהּמְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ם ְלַזְרעֹו. יָֹעדֹות ּגַ ָרכֹות ַהּמְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ַהּבְ נּו ּבְ       ַסּמְ

ים. ַאר ָהַעּמִ ם ִלׁשְ יָֹעדֹות ּגַ ָרכֹות ַהּמְ י ֶאת ַהּבְ ִליׁשִ ֶצַבע ׁשְ נּו ּבְ       ַסּמְ

ְפסּוִקים א-ו?  ל ַאְבָרָהם ּבִ מֹו ׁשֶ ר ׁשְ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ ה.   ּכַ

ב ִיְצָחק. ֵ ּבֹו ִהְתַיּשׁ קֹום ׁשֶ ה ֶאת ַהּמָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ב.   ַסּמְ

ַעם? ָכל ּפַ מֹו ּבְ ר ׁשְ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ה: ּבְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק יב( וא..." )ּפָ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ע ִיְצָח֙ק ּבָ ְזַר֤ "ַוּיִ

וא..."  ָנ֥ה ַהִה֖ ָ ּשׁ ְמָצ֛א ּבַ "ַוּיִ

ים..."! ָעִר֑ ה ׁשְ "ֵמָא֣

ים , ּקִ ק ֶאָחד  /  ֵמָאה ׂשַ ל:  ׂשַ ַכּמּות ׁשֶ בּוָאה ּבְ ָנה ּתְ ָכל ׁשָ ִניב ּבְ ּמֵ ֶדה ׁשֶ  ב.   ׂשָ

ים ! ּקִ ק ֶאָחד  /   ֵמָאה ׂשַ ל:  ׂשַ ַכּמּות ׁשֶ בּוָאה ּבְ       ֵהִניב ְלִיְצָחק ּתְ

ל. ַמְעּגָ ם ּבְ יפּו אֹוָתּה ׁשָ אן? - ַהּקִ ָמה ּכָ ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם( ִהְתַקּיְ ל ה' ְלִיְצָחק )ַהּמֹוִפיעֹות ּבָ ָרכֹות ׁשֶ   ג.   ֵאיזֹו ֵמַהּבְ

ְגָרר  ִיְצָחק בִּ
סּוִקים ז-יב ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 30

ְיָבֲרֵכ֖הּו ֽה'׃" "...ַוֽ

קֹות ְדּבֵ ַדף ַהּמַ א.  ִמְצאּו ּבְ
ְתִאימֹות  קֹות ַהּמַ ְדּבֵ ֶאת ַהּמַ

ּיּוִרים. ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּצִ

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ִמְצַרִים
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30. יצחק בגרר 
 פרק כ"ו פסוקים ז'-י"ב

א. הקדמה 

אחרי שיצחק התיישב בגרר, התחילו אנשי המקום לשאול אותו על אודות רבקה. יצחק נהג כאברהם אביו, ואמר שהיא אחותו, 
מחשש שאם ידעו שהיא אשתו, עלול מישהו להרוג אותו על מנת לקחתה. כשאבימלך גילה שהיא נשואה, הוא הוציא "צו 
מלכותי" האוסר לגעת לרעה ביצחק וברבקה. הפלישתים נענו לציווי המלך ולא הפרו אותו. יצחק החל לעבוד את האדמה, 

וזכה לברכה עצומה ביבול. הרעב שהיה בארץ, כבר לא היווה איום!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

י  ּתִ֔ ר ִאׁשְ י ָיֵר֙א פחד ֵלאֹמ֣ ֤ וא1 ּכִ ִתי ִה֑ אֶמר ֲאֹח֣ ֹו על אשתו )רצו לדעת מי היא( ַוּיֹ֖ ּת֔ קֹו֙ם ְלִאׁשְ י ַהּמָ ֤ ֲא֞לּו ַאְנׁשֵ ׁשְ ּיִ ז ַוֽ
יא ׃  ה ִהֽ י־טֹוַב֥ת ַמְרֶא֖ ֽ ה בשביל לקחת את רבקה ּכִ קֹו֙ם )אם ידעו שאני בעלה( ַעל־ִרְבָק֔ י ַהּמָ ֤ ִני ַאְנׁשֵ ן שמא  ַיַֽהְרֻג֜ ּפֶ
ְרא  ֹון2 ַוּיַ֗ ַחּל֑ ַע֖ד דרך ַהֽ ים ּבְ ּתִ֔ ִלׁשְ ֶלְך ּפְ ֶלְך֙ ֶמ֣ ף הסתכל ֲאִביֶמ֨ ֵק֗ ׁשְ ים כעבור זמן רב ַוּיַ ִמ֔ ֙ם ַהּיָ ְרכּו־֥לֹו ׁשָ י ָאֽ ֣ י ּכִ ח ַוְיִה֗
ֶלְך  א ֲאִביֶמ֜ ְקָר֨ ֹו מתנהג עם רבקה כאיש עם אשתו, ולא כאח עם אחותו ׃ ט ַוּיִ ּתֽ ה ִאׁשְ ת ִרְבָק֥ ק ֵא֖ ֤ה ִיְצָח֙ק ְמַצֵח֔ ְוִהּנֵ
ן־ י בלבי ּפֶ ְרּתִ י ָאַמ֔ ֣ ק ּכִ אֶמר ֵאָלי֙ו ִיְצָח֔ וא ַוּיֹ֤ ִתי ִה֑ ְרּתָ ֲאֹח֣ יְך ָאַמ֖ וא ְוֵא֥ ָך֙ ִה֔ ּתְ ֤ה ִאׁשְ ְך אבל ִהּנֵ אֶמ֙ר ַא֣ ק ַוּיֹ֨ ְלִיְצָח֗
ד  ב ַאַח֤ ַכ֞ ְמַעט ׁשָ ֑נּו ּכִ יָת ּלָ ֣ את ָעׂשִ ֶלְך ַמה־ּזֹ֖ אֶמר ֲאִביֶמ֔ ָא֖מּות ָעֶלֽיָה )ונאלצתי לומר כך כדי להציל את נפשי( ׃ י ַוּיֹ֣
ם עברה )ואתה היית הגורם לכך!( ׃  ֽ ָך כמעט לקח מישהו מהעם את אשתך לו לאשה ְוֵהֵבאָת֥ ָעֵל֖ינּו ָאׁשָ ּתֶ֔  ָהָע֙ם ֶאת־ִאׁשְ
׃  ת  יּוָמֽ - ֥מֹות  או באשתו, לרעה  ֹו  ּת֖ ּוְבִאׁשְ ֛ה  ַהּזֶ יׁש  ִא֥ ּבָ ַע  ֵג֜ ַהּנֹ כל  ר  ל־ָהָע֖ם ֵלאֹמ֑ ֶלְך ֶאת־ּכָ ֲאִביֶמ֔ ו  ַוְיַצ֣  יא 

ים פי מאה מכמות היבול שרגילים לגדל באותו  ָעִר֑ ה ׁשְ וא ֵמָא֣ ָנ֥ה ַהִה֖ ָ ּשׁ ְמָצ֛א ּבַ וא ַוּיִ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ע ִיְצָח֙ק ּבָ ְזַר֤ יב ַוּיִ
ְיָבֲרֵכ֖הּו י-ה-ֽו-ה ׃  שדה  ַוֽ

ג. מנגינת הכתוב

 הבטחת ה' ליצחק מתחילת הפרק - "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך" - התקיימה כבר בשבתו בגרר:
1( הוא זכה להגנה מלכותית, מפני כל אדם שהיה עלול לפגוע בו או באשתו. 

2( הוא זכה לברכה עצומה ביבול החקלאי: פי מאה... מהיבול הרגיל!

1 והרי היו להם שני בנים - יעקב ועשיו? - אומר הרמב"ן: “ועל הבנים לא שאלוהו, כי יאמר, בני אישה אחרת הם לי".
2 ניתן להתייחס כאן לחוסר הצניעות בהצצה לתוך בית או מקום פרטי כלשהו של מישהו אחר. 
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

המשימות עוסקות בברכת ה' ביבול של יצחק. לתלמידים בעלי יכולת חשבונית טובה, ניתן לתת משימות חשבוניות ••
בחישוב שקי התבואה שבציור )כגון, למנות את כמות השקים בכל ערמה, ולהכפיל במספר הערימות, וכדומה(. 

משימה ג' בתחתית הדף נועדה לקשר בין שפע התבואה שיצחק מצא בשדה, לבין הברכה שה' בירך אותו בפסוקים ••
הקודמים! 

הרחבות והמחשות נוספות:

 מקור שמה של שכונת 'מאה שערים' בירושלים. ••
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ת ה' ְלִיְצָחק ָהָרָעב ּוִבְרכַּ
סּוִקים א-ו ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 29

ָרה... ָרֽ ים ּגְ ֖ ּתִ ִלׁשְ ֶלְך־ּפְ ֶלְך ֶמֽ ֶ֧לְך ִיְצָח֛ק ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ֶרץ... ַוּיֵ ָא֔ י ָרָע֙ב ּבָ  "ַוְיִה֤
סּוִקים א-גׂ( את..." )ְפּ ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ ּור ּבָ ְיָמה...  ֤גּ ד ִמְצָר֑ ֵר֣ אֶמר ַאל־ּתֵ א ֵאָלי֙ו ֔ה' ַוּיֹ֖ ָר֤    ַוּיֵ

סּוק ו( ר׃" )ּפָ ְגָרֽ ק ּבִ ב ִיְצָח֖ ׁ֥שֶ "...ַוּיֵ

סּוִקים א-ד( את ְו..." )ּפְ ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ ּור ּבָ אֶמר... ֤גּ א ֵאָלי֙ו ֔ה' ַוּיֹ֖ ָר֤ "ַוּיֵ

סּוק ה( י..." )ּפָ ֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ם ּבְ ַמ֥ ר־ׁשָ ֶקב ֲאׁשֶ "ֵע֕

ַנַען / ִמְצַרִים(:  קֹומֹות )ּכְ מֹות ַהּמְ ִלימּו ֶאת ׁשְ א.   ַהׁשְ

ֶאֶרץ  ,     ָהָיה ָרָעב ּבְ

ֶרְך ְל  . ּדֶ ָהְיָתה ִעיר ּבַ     ְוִיְצָחק ָהַלְך ִלְגָרר ׁשֶ

ּלֹא ֵיֵרד ְל  ,     ה' ָאַמר ְלִיְצָחק ׁשֶ

ְגבּולֹות ֶאֶרץ   . ֵאר ָלגּור ּבִ ָ א ִיּשׁ     ֶאּלָ

ּה.  ּלָ רּוׁש ׁשֶ ָרָכה ֶאל ַהּפֵ ג.    ִמְתחּו ַקו ֵמַהּבְ

ה ָיֶדיָך. ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ָך֖  -                                                                        - ֲאִני ֶאׁשְ ְהֶי֥ה ִעּמְ ְוֶאֽ

ָך ְוֶאֱעזֹר ְלָך. ּךָ  -                                                                              - ֲאִני ֶאְהֶיה ִאּתְ ַוֲאָבְרֶכ֑

ת ָהָאֶרץ'. ְרּכַ ִים  -                          - זֹאת 'ּבִ ַמ֔ ָ י ַהּשׁ כֹוְכֵב֣ ת ַזְרֲעָך֙ ּכְ י ֶאֽ יִת֤ ְוִהְרּבֵ

ַרע'. ת ַהּזֶ ְרּכַ ל  -                            - זֹאת 'ּבִ ת ָהֵא֑ ל ָהֲאָרֹצ֖ ת ּכָ י ְלַזְרֲעָך֔ ֵא֥ ֣ ְוָנַתּתִ

ַזְרֲעָך. ְרכּו ּבְ ם ַהּגֹוִיים ִיְתּבָ ֶרץ׃   -                                - ּגַ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ ְוִהְתּבָ

י. אֶֹפן ִאיׁשִ יָֹעדֹות ְלִיְצָחק ּבְ ָרכֹות ַהּמְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ם ְלַזְרעֹו. יָֹעדֹות ּגַ ָרכֹות ַהּמְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ַהּבְ נּו ּבְ       ַסּמְ

ים. ַאר ָהַעּמִ ם ִלׁשְ יָֹעדֹות ּגַ ָרכֹות ַהּמְ י ֶאת ַהּבְ ִליׁשִ ֶצַבע ׁשְ נּו ּבְ       ַסּמְ

ְפסּוִקים א-ו?  ל ַאְבָרָהם ּבִ מֹו ׁשֶ ר ׁשְ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ ה.   ּכַ

ב ִיְצָחק. ֵ ּבֹו ִהְתַיּשׁ קֹום ׁשֶ ה ֶאת ַהּמָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ב.   ַסּמְ

ַעם? ָכל ּפַ מֹו ּבְ ר ׁשְ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ה: ּבְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק יב( וא..." )ּפָ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ע ִיְצָח֙ק ּבָ ְזַר֤ "ַוּיִ

וא..."  ָנ֥ה ַהִה֖ ָ ּשׁ ְמָצ֛א ּבַ "ַוּיִ

ים..."! ָעִר֑ ה ׁשְ "ֵמָא֣

ים , ּקִ ק ֶאָחד  /  ֵמָאה ׂשַ ל:  ׂשַ ַכּמּות ׁשֶ בּוָאה ּבְ ָנה ּתְ ָכל ׁשָ ִניב ּבְ ּמֵ ֶדה ׁשֶ  ב.   ׂשָ

ים ! ּקִ ק ֶאָחד  /   ֵמָאה ׂשַ ל:  ׂשַ ַכּמּות ׁשֶ בּוָאה ּבְ       ֵהִניב ְלִיְצָחק ּתְ

ל. ַמְעּגָ ם ּבְ יפּו אֹוָתּה ׁשָ אן? - ַהּקִ ָמה ּכָ ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם( ִהְתַקּיְ ל ה' ְלִיְצָחק )ַהּמֹוִפיעֹות ּבָ ָרכֹות ׁשֶ   ג.   ֵאיזֹו ֵמַהּבְ

ְגָרר  ִיְצָחק בִּ
סּוִקים ז-יב ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 30

ְיָבֲרֵכ֖הּו ֽה'׃" "...ַוֽ

קֹות ְדּבֵ ַדף ַהּמַ א.  ִמְצאּו ּבְ
ְתִאימֹות  קֹות ַהּמַ ְדּבֵ ֶאת ַהּמַ

ּיּוִרים. ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּצִ

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ִמְצַרִים
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31. הבארות 
 פרק כ"ו פסוקים י"ג-כ"ב

א. הקדמה 

התעשרותו של יצחק גרמה לפלישתים לקנא בו מאוד. הקנאה התפתחה לשנאה1, והם החלו לפגוע ברכושו: סתמו את בארות 
המים שאברהם אביו חפר והוריש לו. גם אבימלך קינא בו, והחליט לגרש אותו מגרר. כל זאת למרות העובדה שיצחק לא פגע 
בהם, לא לקח מהם דבר ולא הרוויח שום דבר על חשבונם. יצחק לא רצה לריב עם אנשי גרר, ולכן החליט לעזוב את המקום, 
והלך ונטה את אוהליו מחוץ לעיר בנחל גרר. שם, בנחל גרר, חזר יצחק וחפר מחדש עוד בארות שנחפרו כבר בעבר על ידי 
אברהם ונסתמו אף הן על ידי הפלישתים אחרי מות אברהם. בחיפושם אחר מקורות מים נוספים, המשיכו עבדי יצחק וחפרו 
עוד בארות, אולם רועי גרר רבו איתם וטענו שהמים שבבארות שייכים להם. יצחק שגם עכשיו לא רצה לריב, ויתר שוב ושוב, 
עד שבחפירת הבאר השלישית )במקום רחוק יותר( אף אחד כבר לא רב אתו. יצחק קרא את שמה של הבאר הזאת: 'רחובות', 

מתוך הודיה לה', שזיכה אותו סוף סוף למצוא מקום שיוכל לשבת בו במנוחה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ר  ד ׃ יד ַוְֽיִהי־֤לֹו ִמְקֵנה־ֹצא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔ ל ְמֹאֽ י־ָגַד֖ ֽ ל ַע֥ד ּכִ ֶ֤לְך ָהלֹוְך֙ ְוָגֵד֔ יׁש ברכוש ובעושר ַוּיֵ ל ָהִא֑ ֖ ְגּדַ יג ַוּיִ
י  ְפרּו֙ ַעְבֵד֣ ר ָחֽ ֤ ת ֲאׁשֶ ֵאֹר֗ ים ׃ טו ְוָכל־ַהּבְ ֽ ּתִ ִלׁשְ ֑ה ופעילות רבה גם בשדות וכרמים2 ַוְיַקְנ֥אּו ֹא֖תֹו ּפְ ה ַרּבָ ֖ ַוֲעֻבּדָ
אֶמר  ַוּיֹ֥ ׃ טז  ביצחק4  הקנאה  מפני  ר  ָעָפֽ ַוְיַמְל֖אּום  ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ עכשיו3  ֣מּום  ִסּתְ יו  ָאִב֑ ם  ַאְבָרָה֣ י  יֵמ֖ ּבִ יו  ָאִב֔
ד משום שנהיית עשיר יותר וחזק יותר מאתנו )גם אבימלך  ּנּו ְמֹאֽ ֖ ־ִמּמֶ ְמּתָ י־ָעַצֽ ֽ נּו ּכִ ִעּמָ֔ ְך ֵמֽ ק ֵל֚ ֶלְך ֶאל־ִיְצָח֑ ֲאִביֶמ֖
ב  ׁשָ ם ׃ יח ַוּיָ֨ ֽ ב ׁשָ ׁ֥שֶ ר שהיה במרחק מה מהעיר גרר ַוּיֵ ָר֖ ַנַֽחל־ּגְ ַחן חנה ּבְ ֥ ק ַוּיִ ם ִיְצָח֑ ֖ ָ ֶ֥לְך ִמּשׁ קינא ביצחק(  ׃ יז ַוּיֵ

יו )אלה בארות נוספות שחפר אברהם בנחל  ם ָאִב֔ יֵמ֙י ַאְבָרָה֣ ְפרּו֙ ּבִ ר ָחֽ ֤ ִים ֲאׁשֶ ת ַהּמַ֗ ֵאֹר֣ ר׀ ֶאת־ּבְ ְחּפֹ֣ ק ַוּיַ ִיְצָח֜
א ָלֶה֙ן  ְקָר֤ ם )עוד לפני שיצחק הגיע לשם, ועכשיו חזר יצחק וחפרן( ַוּיִ י ֣מֹות ַאְבָרָה֑ ים ַאֲחֵר֖ ּתִ֔ ִלׁשְ ֣מּום ּפְ גרר5( ַוְיַסּתְ

ם  ְמְצאּו־ׁשָ֔ ַ֑חל6 ַוּיִ֨ ּנָ ק ּבַ י־ִיְצָח֖ ֥רּו ַעְבֵדֽ ְחּפְ יו כדי לפרסם שהן שלו ׃ יט ַוּיַ ן ָאִבֽ א ָלֶה֖ ר־ָקָר֥ ת ֲאׁשֶ ֹמ֕ ֵ ּשׁ ֔מֹות ּכַ ׁשֵ
ִים )אמנם  ֑ נּו ַהּמָ ר ָל֣ ר ִעם־ֹרֵע֥י ִיְצָח֛ק ֵלאֹמ֖ י ְגָר֗ יבּו ֹרֵע֣ ִר֜ ַוּיָ ׃ כ  ים מים הנובעים מתוך האדמה7  ֽ ִים ַחּיִ ר ַמ֥ ֵא֖ ּבְ
ר  ֵא֣ רּו֙ ּבְ ְחּפְ ּיַ ֹו ׃ כא ַוֽ ֖קּו ִעּמֽ ְתַעּשְׂ י ִהֽ ֥ ק ּכִ ׂשֶ ֵא֙ר ֵע֔ ם־ַהּבְ ֽ א ׁשֵ ְקָר֤ אתם חפרתם את הבאר, אבל המים שייכים לנו...( ַוּיִ

ם עבר משם למקום  ָ֗ ק ִמּשׁ ֣ ְעּתֵ ְטָנֽה לשון של שנאה ׃ כב ַוּיַ ּה ׂשִ ָמ֖ א ׁשְ ְקָר֥ ם־ָעֶל֑יָה ַוּיִ יבּו רועי גרר ּגַ ִר֖ ֶרת ַוּיָ ַאֶח֔
יב י-ה-֛ו-ה  ה עכשיו ִהְרִח֧ י־ַעּתָ֞ ֽ אֶמר ּכִ ָמּה֙ ְרֹח֔בֹות ַוּיֹ֗ א ׁשְ ְקָר֤ א ָר֖בּו ָעֶל֑יָה ַוּיִ ֶרת ְולֹ֥ ר ַאֶח֔ ֵא֣ ֙ר ּבְ ְחּפֹ אחר ַוּיַ

ֶרץ ונוכל עכשיו לגדול ולהתפתח׃   ינּו ָבָאֽ ָל֖נּו נתן לנו מקום רחב לגור בו ּוָפִר֥

ג. מנגינת הכתוב

הנחיצות במציאת מקורות מים, ועם זאת - המאמץ של יצחק אבינו להתרחק ממריבות.

1 כדברי יצחק לקמן בפסוק כ"ז: “מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי “ וכו’.
2 רשב"ם, ספורנו.

3 על פי רמב"ן וכן ספורנו. ורש"י מפרש בצורה אחרת.
4 הקנאה מביאה לידי שנאה. וזה הביא אותם לסתום בארות שגם הם יכלו ליהנות מהן, כדברי רד"ק: “כי אמרו גם לו גם לנו 

לא יהיו".
5 על פי רמב"ן.

6 חפרו עוד בארות כדי לספק מים למקנה הרב- רד"ק.
7 מים הנובעים מתוך האדמה מכוח עצמם, ולא סתם מי תהום שצריך לשאוב אותם מעומק האדמה - עפ"י אונקלוס ורש"י. 
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' עוסקות בהבנת פסוקים י"ג-י"ד.••

משימה ג' וההצעה ל'שיחה בכיתה' עוסקות במידת 'הקנאה' שמובילה למידת 'השנאה' ולרצון לפגוע בזולת ••
 אפילו במחיר של פגיעה עצמית. 

המשימות מאפשרות לפתח שיחה עם התלמידים: מהי מידת הקנאה ומה היא עלולה לגרום, במי פוגעת מידת 
הקנאה, כיצד מתגברים על מידת הקנאה, וכו'

משימה ד' עוסקת בתגובתו של אבימלך למצב.••

משימות ה'-ח' עוסקות בבחירתו של יצחק להתרחק ממריבות ולהמשיך לפתח את המדבר ולחפש מים בלי ••
להתייאש ולמרות כל הקשיים.  

במשימה ט' ימצאו התלמידים מדבקה עם סמל העיר רחובות של ימינו, הקרויה על שם הבאר השלישית שחפר ••
יצחק, כפי שמופיע בכיתוב שעל הסמל: "ויקרא שמה רחובות כי הרחיב ה' לנו".

הרחבות והמחשות נוספות:

להקדיש זמן להרחיב ולהסביר על חפירת בארות: מה הנחיצות בחפירת בארות מים, קשיי החפירה, שמחת ••
החופרים כשהם מצליחים למצוא מים!
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ֵארוֹת  ַהבְּ
סּוִקים יג-כב ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 31

ד׃ ל ְמֹאֽ י־ָגַד֖ ֽ ל ַע֥ד ּכִ ֶ֤לְך ָהלֹוְך֙ ְוָגֵד֔ יׁש ַוּיֵ ל ָהִא֑ ֖ ְגּדַ "ַוּיִ
סּוִקים יג-יד( ֑ה..." )ּפְ ה ַרּבָ ֖ ר ַוֲעֻבּדָ  ַוְֽיִהי־֤לֹו ִמְקֵנה־ֹצא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔

סּוק טז( ד׃" )ּפָ ּנּו ְמֹאֽ ֖ ־ִמּמֶ ְמּתָ י־ָעַצֽ ֽ נּו ּכִ ִעּמָ֔ ְך ֵמֽ ק ֵל֚ ֶלְך ֶאל־ִיְצָח֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ "ַוּיֹ֥

יו  י ָאִב֔ ְפרּו֙ ַעְבֵד֣ ר ָחֽ ֤ ת ֲאׁשֶ ֵאֹר֗ ים׃ ְוָכל־ַהּבְ ֽ ּתִ ִלׁשְ "...ַוְיַקְנ֥אּו ֹא֖תֹו ּפְ
סּוִקים יד-טו( ר׃" )ּפְ ים ַוְיַמְל֖אּום ָעָפֽ ּתִ֔ ִלׁשְ ֣מּום ּפְ יו ִסּתְ ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ יֵמ֖     ּבִ

א.    ִמיהּו "ָהִאיׁש"?  .

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ַדל"? )ַהּקִ ָמה הּוא "ּגָ ב.    ּבְ

ה ְצָמִחים. ל ַהְרּבֵ ּדֵ יר.   3.  הּוא ּגִ ְרכּוׁש - הּוא ִנְהָיה ָעׁשִ ן.   2.  ּבָ ּקֵ יל - הּוא ִהְזּדַ ּגִ 1.  ּבַ

ְלׁשֹוְנֶכם ָמה ָאַמר ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק?  ְתבּו ּבִ ד.    ּכִ

ֵארֹות? ִתיַמת ַהּבְ ג-2. ִמי ִהְפִסיד ִמּסְ
כֹונֹות! ׁשּובֹות ַהּנְ ל ַהּתְ יפּו ֶאת ּכָ ַהּקִ

ים, אֹוְרִחים,  ּתִ ִלׁשְ ִיְצָחק, ַהּפְ
דֹות ֵהמֹות, ַהּשָׂ ַהּבְ

ֵארֹות? ג-1. ִמי ֶנֱהָנה ֵמֲחִפיַרת ַהּבְ
כֹונֹות! ׁשּובֹות ַהּנְ ל ַהּתְ יפּו ֶאת ּכָ ַהּקִ

ים, אֹוְרִחים,  ּתִ ִלׁשְ ִיְצָחק, ַהּפְ
דֹות ֵהמֹות, ַהּשָׂ ַהּבְ

ֵארֹות? ים ֶאת ַהּבְ ּתִ ִלׁשְ ה ָסְתמּו ַהּפְ ׁשּובֹוֵתיֶכם, ָלּמָ ה: ְלאֹור ּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק יז( ם׃" )ּפָ ֽ ב ׁשָ ׁ֥שֶ ר ַוּיֵ ָר֖ ַנַֽחל־ּגְ ַחן ּבְ ֥ ק ַוּיִ ם ִיְצָח֑ ֖ ָ ֶ֥לְך ִמּשׁ "ַוּיֵ

סּוִקים יט-כב( ַ֑חל..." )ּפְ ּנָ ק ּבַ י־ִיְצָח֖ ֥רּו ַעְבֵדֽ ְחּפְ "ַוּיַ

ב ּבְ  . ֵ ה.   ִיְצָחק לֹא ָרָצה ָלִריב, ָלֵכן הּוא ָעַזב ֶאת ָהִעיר ְוִהְתַיּשׁ

ָרר. ַנַחל ּגְ ָחַפר ִיְצָחק ּבְ ֵארֹות ׁשֶ לֹוׁש ַהּבְ יקּו ֶאת ׁשְ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ        ו.    ִמּדַ

ְצָחק ָנַתן ָלּה. ּיִ ם ׁשֶ ֵ ֵאר ֶאת ַהּשׁ ַחת ְלָכל ּבְ ְתבּו ִמּתַ ז.    ּכִ

ים?  . ּתִ ִלׁשְ ֵאר לֹא ָרבּו ַהּפְ ח.   ַעל ֵאיזֹו ּבְ

 .1

יקּו  קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ט.  ִמּדַ
ל ַהּיֹום.  ֶאת ֵסֶמל ָהִעיר ְרחֹובֹות ׁשֶ

ֶמל! ּתּוב ַהּמֹוִפיַע ַעל ַהּסֵ ימּו ֵלב ַלּכִ ׂשִ

ִיְצָחק לֹא ִמְתָיֵאׁש!

 .2

 .3
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32. דבר ה' אל יצחק והברית עם אבימלך
 פרק כ"ו פסוקים כ"ג-ל"ג

א. הקדמה 

למרות העובדה שרועי גרר לא רבו על הבאר השלישית, יצחק בכל זאת חשש שאבימלך והפלישתים יבואו לריב אתו שוב, 
ואולי אף ינסו לפגוע בו1. יצחק החליט להתרחק מהם עוד יותר, והוא עבר לגור בבאר שבע - העיר שבה התגורר אברהם אביו 
שנים רבות2. בבאר שבע נגלה ה' אל יצחק והרגיע אותו לבל יירא מהם, כי ה' עמו והוא שומר עליו ומברכו. יצחק בנה מזבח 
והודה לה' על ההבטחה3. הבטחת ה' התקיימה מיד! לא רק שאבימלך לא ביקש לפגוע ביצחק, אלא שהוא גם התחרט על 

גירושו של יצחק וניסה לתקן את מה שהוא 'קלקל'. 

שני דברים עוררו את אבימלך להתחרט:
1( אבימלך שם לב שכאשר יצחק הלך מגרר, "הלכה עמו" גם הברכה שה' בירך את גרר...4.

2( אבימלך חשש שגירושו של יצחק ייחשב הפרה של הברית שנכרתה בינם לבין אברהם )פרק כ"א פסוקים כ"ב-ל"ב(. 

לאור זאת, הוא החליט ללכת אל יצחק בראש 'משלחת מלכותית' על מנת לחדש את הברית ואת קשרי הידידות. יצחק שלא 
חיפש מריבות, הסכים לחדש את הברית.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יָך  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ י ֱא-לֵֹה֖ אֶמר ָאֹנִכ֕ ְיָלה ַה֔הּוא ַוּיֹ֕ ֣ ּלַ יו י-ה-ו-֙ה ּבַ א ֵאָל֤ ָר֨ ַבע ׃ כד ַוּיֵ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ם ּבְ ֖ ָ ַ֥על ִמּשׁ כג ַוּיַ
ם  ַאְבָרָה֥ בזכות  ֲע֖בּור  ּבַ ת־ַזְרֲעָך֔  ֶאֽ י  יִת֣ ְוִהְרּבֵ יָך֙  ַרְכּתִ֨ ּוֵבֽ ִכי  ָאֹנ֔ ָך֣  י־ִאּתְ ֽ ּכִ אל תפחד )מהפלישתים(  יָר֙א  ַאל־ּתִ
ם  ֥ ְכרּו חפרו ׁשָ ם ָאֳה֑לֹו ַוּיִ ֖ ט  העמיד ׁשָ ם י-ה-֔ו-ה התפלל והודה לה' ַוּיֶ ֣ ׁשֵ ְקָר֙א ּבְ ַח ַוּיִ ֗ ם ִמְזּבֵ ֣ ֶ֧בן ׁשָ י5 ׃ כה ַוּיִ ֽ ַעְבּדִ

ר )ועדיין לא סיפרו על כך ליצחק(׃  ֵאֽ ק ּבְ ַעְבֵדי־ִיְצָח֖

אֶמר ֲאֵלֶה֙ם  ַוּיֹ֤ ר־ְצָבֽאֹו ׃ כז  ל ׂשַ הּו עם קבוצת חברים6 ּוִפיֹכ֖ ֵרֵע֔ ֙ת ֵמֽ ר ַוֲאֻחּזַ ָר֑ ְך ֵאָל֖יו ִמּגְ ֶלְך ָהַל֥ כו ַוֲאִביֶמ֕
י־ָהָי֣ה  ֽ ֶכֽם ׃ כח ַוּיֹאְמ֗רּו ָר֣אֹו ָרִאינּו֮ ּכִ ֖חּוִני ֵמִאּתְ ּלְ ׁשַ י ַוּתְ ם ֹאִת֔ ֵנאֶת֣ ֙ם ׂשְ ם ֵאָל֑י ְוַאּתֶ אֶת֣ ּוַע ּבָ ק ַמּד֖ ִיְצָח֔
יֵנ֣ינּו ּוֵביֶנָ֑ך השבועה  ינּו ּבֵ ינֹוֵת֖ י ָנ֥א ָאָל֛ה שבועה ּבֵ ִה֨ אֶמר ּתְ ְך֒ וברכה זו השפיעה לטובה גם עלינו ַוּנֹ֗ י-ה-֣ו-ה׀ ִעּמָ
נּו  ה אל תעשה ִעּמָ֜ ֲעׂשֵ֨ ְך ׃ כט ִאם־ּתַ ֽ ית ִעּמָ ה ְבִר֖ ְוִנְכְרָת֥ שהייתה בינותינו מימי אברהם, נחדש אותה בינינו ובינך 

ָך֙  ינּו ִעּמְ ֤ ר ָעׂשִ ֲע֔נּוָך כמו שאנחנו לא נגענו בך לרעה כאשר גרת עמנו ְוַכֲאׁשֶ֨ א ְנַגֽ ֙ר לֹ֣ ֲאׁשֶ ה לסרב לחידוש הברית ּכַ ָרָע֗
֥רּוְך י-ה-ֽו-ה ואנו  ּבְ ה אתה עכשיו  ֖ ה ַעּתָ ֥ ֑לֹום וגם כאשר גירשנו אותך, לא פגענו בך7 ַאּתָ ׁשָ ּבְ ֲחָך֖  ֽ ּלֵ ׁשַ ַוּנְ ַרק־֔טֹוב 
יׁש  ְב֖עּו ִא֣ ָ ּשׁ ַוּיִ ֶקר  ַבּבֹ֔ ימּו  ֣ ּכִ ׁשְ ַוּיַ ּו ׃ לא  ּתֽ ׁשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכ֖לּו  ה  ּתֶ֔ ַ֤עׂש ָלֶה֙ם ִמׁשְ ַוּיַ רוצים לחדש את הברית אתך ׃ ל 

דּו ֔לֹו ַעל־ ֣ ּגִ ק ַוּיַ י ִיְצָח֔ אּו֙ ַעְבֵד֣ ֹב֨ ֹום ַה֗הּוא ַוּיָ ּי֣ י׀ ּבַ ֽלֹום ׃ לב ַוְיִה֣ ׁשָ ֹו ּבְ ְל֥כּו ֵמִאּת֖ ק ַוּיֵ ם ִיְצָח֔ ֵח֣ ּלְ יו ַוְיׁשַ ְלָאִח֑
ּה  א ֹאָת֖ ְקָר֥ ִים )זאת הבאר שעליה מסופר בפסוק כ"ה( ׃ לג ַוּיִ אנּו ָמֽ אְמרּו ֖לֹו ָמָצ֥ רּו ַוּיֹ֥ ר ָחָפ֑ ֣ ר ֲאׁשֶ ֵא֖ ֹא֥דֹות ַהּבְ
ֽה )עד יום כתיבת  ֹום ַהּזֶ ַבע8 ַע֖ד ַהּי֥ ר ׁשֶ֔ ֵא֣ ם־ָהִעי֙ר ּבְ ן ׁשֵ ֤ ְבָע֑ה על שם השבועה שהוא ואבימלך נשבעו שם ַעל־ּכֵ ׁשִ

התורה בימי משה( ׃ 

1 על פי רשב"ם, רמב"ן ועוד.
2 כפי שכתוב בפרק כ"א פסוקים ל"ג-ל"ד.

3 על פי ‘דעת מקרא’.
4 חזקוני לפסוק כ"ח.

5 כדאי לשים לב לכינוי המיוחד שמכנה ה’ את אברהם: “אברהם עבדי"! 
6 אונקלוס, רש"י.

7 אבימלך "מתפאר" בכך שהם לא נגעו לרעה באופן ישיר בגופו ובאשתו של יצחק ולא לקחו ממנו את ממונו.
8 גם בימי אברהם נקראה העיר ‘באר שבע’ על שם השבועה שנשבעו אברהם ואבימלך. ונקראה העיר כך על שם שתי 

השבועות - של אברהם ושל יצחק. אבן עזרא, רד"ק.
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ג. מנגינת הכתוב

 הבטחת ה' ליצחק "כי אתך אנכי וברכתיך", התקיימה מיד:
 1( יצחק זכה לכבוד מלכים, כאשר אבימלך בא אליו מגרר בראש משלחת מלכותית כדי לפייסו.

2( מיד אחר כך, התבשר יצחק שעבדיו הצליחו לחפור עוד באר ולמצוא מים.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

במשימות א'-ד'  נדרשים התלמידים לשים לב למידע הגלוי והנסתר שבפסוק.••
ההצעה ל'שיחה בכיתה' נועדה לפתח שיחה בכיתה בעניין החששות שהיו ליצחק )שהרי אין אומרים "אל תירא" אלא ••

למי שירא!(.
משימות ה'-ו' עוסקות בהבטחת ה' ליצחק בזכותו של אברהם, ובהכרת הטובה של יצחק.••
משימה ז' נועדה להמחיש את הכבוד הרב שרכש עכשיו אבימלך ליצחק: 1. המלך יצא מארמונו והלך אל יצחק ולא ••

קרא ליצחק לבא אליו. 2. המלך לקח איתו משלחת מלכותית מכובדת. 
משימה ח' מבליטה שוב את רצונו של יצחק להימנע ממריבה.••

הרחבות והמחשות נוספות:  

 ה' מכנה את אברהם בכינוי "אברהם עבדי" - מה פירוש להיות עבד ה'? ••
 כדאי להיזכר בדברי ה' על אברהם לעיל, בפרק כ"ו פסוק ה' )- "עקב אשר שמע 

אברהם בקולי וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי"(.

59 58

ִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך ַבר ה' ֶאל ִיְצָחק ְוַהבְּ דְּ
סּוִקים כג-לג ֶרק כו פְּ  פֶּ
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סּוק כג( ַבע׃" )ּפָ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ם ּבְ ֖ ָ ַ֥על ִמּשׁ "ַוּיַ

אֶמר ְיָלה ַה֔הּוא ַוּיֹ֕ ֣ ּלַ יו ֙ה ּבַ א ֵאָל֤ ָר֨ "ַוּיֵ
יָך  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ י ֱא-לֵֹק֖  ָאֹנִכ֕

ִכי ָך֣ ָאֹנ֔ י־ִאּתְ ֽ יָר֙א ּכִ ַאל־ּתִ
ת־ַזְרֲעָך֔  י ֶאֽ יִת֣ יָך֙ ְוִהְרּבֵ ַרְכּתִ֨ ּוֵבֽ

סּוק כד( י׃" )ּפָ ֽ ם ַעְבּדִ ֲע֖בּור ַאְבָרָה֥ ּבַ

א.    ִמי ָעָלה?  .

ב.    ֵמֵאיפֹה הּוא ָעָלה?  .

ג.     ְלָאן הּוא ָעָלה?    .

ּה ִיְצָחק. ָהַלְך ּבָ ֶרְך ׁשֶ ה ֶאת ַהּדֶ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ד.    ַסּמְ

ה.   ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלִיְצָחק? 

ל ֶזה?  . ְזכּות ִמי ִהְבִטיַח ה' ְלִיְצָחק ֶאת ּכָ ו.   ּבִ

ֶכם, ָיֵרא ִיְצָחק? ה, ְלַדְעּתְ יָר֙א..." - ִמּמָ אֶמר... ַאל־ּתִ יו ֙ה... ַוּיֹ֕ א ֵאָל֤ ָר֨ ה: "ַוּיֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ַח ֗ ם ִמְזּבֵ ֣ ֶ֧בן ׁשָ "ַוּיִ
ם ה'..."  ֣ ׁשֵ ְקָר֙א ּבְ ַוּיִ

סּוק כה( )ּפָ

ּתֹוָדה, ה',
ַעל ַהַהְבָטָחה!

סּוק כו( ר־ְצָבֽאֹו׃" )ּפָ ל ׂשַ הּו ּוִפיֹכ֖ ֵרֵע֔ ֙ת ֵמֽ ר ַוֲאֻחּזַ ָר֑ ְך ֵאָל֖יו ִמּגְ ֶלְך ָהַל֥ "ַוֲאִביֶמ֕

ׁשּו ֲאִביֶמֶלְך ְוִיְצָחק? ז.1.   ֵהיָכן ִנְפּגְ

ַבע. ְבֵאר ׁשֶ ְגָרר.   2. ֵאֶצל ִיְצָחק ִבּ 1. ֵאֶצל ֲאִביֶמֶלְך ִבּ

ז.2.  ֶאת ִמי ָלַקח ִאּתֹו ֲאִביֶמֶלְך? 

ים ֲחׁשּוִבים. ׁשּוִטים.   2. ֲאָנׁשִ ים ּפְ 1. ֲאָנׁשִ

ח.  ָמה ָרָצה ֲאִביֶמֶלְך?   .

ן / לֹא. ים? - ּכֵ     ַהִאם ִיְצָחק ִהְסּכִ

ְמָחה / ּגֹוְרמֹות ַצַער(. ים "מַֹרת רּוַח" )ּגֹוְרמֹות ׂשִ ּלִ ל ַהּמִ רּוׁש ׁשֶ ִלימּו ֶאת ַהּפֵ ַהׁשְ

סּוק לה( ה׃" )ּפָ ק ּוְלִרְבָקֽ ַרת ֑רּוַח =       ְלִיְצָח֖ ים( ֹמ֣ ׁשִ ְהֶי֖יָן )ַהּנָ "ַוּתִ

ל ֲאִביֶמֶלְך ַעל ַיֲחסֹו ְלִיְצָחק ָאִבינּו? יו ׁשֶ ֲעׂשָ ר ִלְלמֹד ִמּמַ ה:  ָמה ֶאְפׁשָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֽלֹום׃" ׁשָ ֹו ּבְ ְל֥כּו ֵמִאּת֖ "ַוּיֵ

ִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך ַהּבְ

ו ל ֵעשָׂ ְנׁשוָֹתיו שֶׁ
סּוִקים לד-לה ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 33

ו ֵעׂשָ ֵאִרי  ת ּבְ ת ֵאילֹן ְיהּוִדית ּבַ ַמת ּבַ ׂשְ ּבָ

ְך: ֽ ית ִעּמָ ה ְבִר֖ ... ְוִנְכְרָת֥ ְך֒ י־ָהָי֣ה ֣ה'׀ ִעּמָ ֽ ָר֣אֹו ָרִאינּו֮ ּכִ

ֶכֽם׃ ֖חּוִני ֵמִאּתְ ּלְ ׁשַ י ַוּתְ ם ֹאִת֔ ֵנאֶת֣ ֙ם ׂשְ ם ֵאָל֑י ְוַאּתֶ אֶת֣ ּוַע ּבָ ַמּד֖

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ִמְצַרִים ָרר ַנַחל ּגְ

ַבע ֵאר ׁשֶ ְבּ
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33. נשותיו של עשו
 פרק כ"ו פסוקים ל"ד-ל"ה

א. הקדמה 

יות מבנות אנשי כנען1. נשים אלה היו  ִחּתִ כשהגיע עשיו לגיל ארבעים, הגיל שבו התחתן אביו, הוא התחתן עם שתי נשים 
רשעות ועובדות עבודה זרה, והן ציערו את יצחק ואת רבקה במעשיהן הרעים. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ן  ת־ֵאילֹ֖ ּבַ ת  ַמ֔ ׂשְ ֣ ְוֶאת־ּבָ י  ֑ ִחּתִ ַהֽ י  ֵאִר֖ ת־ּבְ ּבַ ית  ֶאת־ְיהּוִד֔ ֙ה  ָ ִאּשׁ ח  ֤ ּקַ ַוּיִ ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ִע֣ ן־ַאְרּבָ ּבֶ ֙ו  ֵעׂשָ י  ַוְיִה֤ לד 
ה ברשעותן ובע"ז שהן עבדו׃  ק ּוְלִרְבָקֽ ַרת ֑רּוַח גורמות צער ְלִיְצָח֖ ְהֶי֖יָן נשות עשו ֹמ֣ י ׃ לה ַוּתִ ֽ ִחּתִ ַהֽ

ג. מנגינת הכתוב

 עשיו היה מראה את עצמו כלפי חוץ כאילו שהוא צדיק: "כשהיה בן ארבעים אמר: אבא בן ארבעים נשא אישה, אף אני כן"2. 
אך למעשה, הוא בחר להתחתן עם נשים רשעות.  

1 העם החיתי היה אחד מעמי ארץ כנען.
2 רש"י כאן. רש"י מוסיף שעשיו נמשל משום כך לחזיר: “החזיר הזה, כשהוא שוכב, פושט טלפיו לומר: ראו שאני טהור."
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ִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך ַבר ה' ֶאל ִיְצָחק ְוַהבְּ דְּ
סּוִקים כג-לג ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 32

סּוק כג( ַבע׃" )ּפָ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ם ּבְ ֖ ָ ַ֥על ִמּשׁ "ַוּיַ

אֶמר ְיָלה ַה֔הּוא ַוּיֹ֕ ֣ ּלַ יו ֙ה ּבַ א ֵאָל֤ ָר֨ "ַוּיֵ
יָך  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ י ֱא-לֵֹק֖  ָאֹנִכ֕

ִכי ָך֣ ָאֹנ֔ י־ִאּתְ ֽ יָר֙א ּכִ ַאל־ּתִ
ת־ַזְרֲעָך֔  י ֶאֽ יִת֣ יָך֙ ְוִהְרּבֵ ַרְכּתִ֨ ּוֵבֽ

סּוק כד( י׃" )ּפָ ֽ ם ַעְבּדִ ֲע֖בּור ַאְבָרָה֥ ּבַ

א.    ִמי ָעָלה?  .

ב.    ֵמֵאיפֹה הּוא ָעָלה?  .

ג.     ְלָאן הּוא ָעָלה?    .

ּה ִיְצָחק. ָהַלְך ּבָ ֶרְך ׁשֶ ה ֶאת ַהּדֶ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ד.    ַסּמְ

ה.   ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלִיְצָחק? 

ל ֶזה?  . ְזכּות ִמי ִהְבִטיַח ה' ְלִיְצָחק ֶאת ּכָ ו.   ּבִ

ֶכם, ָיֵרא ִיְצָחק? ה, ְלַדְעּתְ יָר֙א..." - ִמּמָ אֶמר... ַאל־ּתִ יו ֙ה... ַוּיֹ֕ א ֵאָל֤ ָר֨ ה: "ַוּיֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ַח ֗ ם ִמְזּבֵ ֣ ֶ֧בן ׁשָ "ַוּיִ
ם ה'..."  ֣ ׁשֵ ְקָר֙א ּבְ ַוּיִ

סּוק כה( )ּפָ

ּתֹוָדה, ה',
ַעל ַהַהְבָטָחה!

סּוק כו( ר־ְצָבֽאֹו׃" )ּפָ ל ׂשַ הּו ּוִפיֹכ֖ ֵרֵע֔ ֙ת ֵמֽ ר ַוֲאֻחּזַ ָר֑ ְך ֵאָל֖יו ִמּגְ ֶלְך ָהַל֥ "ַוֲאִביֶמ֕

ׁשּו ֲאִביֶמֶלְך ְוִיְצָחק? ז.1.   ֵהיָכן ִנְפּגְ

ַבע. ְבֵאר ׁשֶ ְגָרר.   2. ֵאֶצל ִיְצָחק ִבּ 1. ֵאֶצל ֲאִביֶמֶלְך ִבּ

ז.2.  ֶאת ִמי ָלַקח ִאּתֹו ֲאִביֶמֶלְך? 

ים ֲחׁשּוִבים. ׁשּוִטים.   2. ֲאָנׁשִ ים ּפְ 1. ֲאָנׁשִ

ח.  ָמה ָרָצה ֲאִביֶמֶלְך?   .

ן / לֹא. ים? - ּכֵ     ַהִאם ִיְצָחק ִהְסּכִ

ְמָחה / ּגֹוְרמֹות ַצַער(. ים "מַֹרת רּוַח" )ּגֹוְרמֹות ׂשִ ּלִ ל ַהּמִ רּוׁש ׁשֶ ִלימּו ֶאת ַהּפֵ ַהׁשְ

סּוק לה( ה׃" )ּפָ ק ּוְלִרְבָקֽ ַרת ֑רּוַח =       ְלִיְצָח֖ ים( ֹמ֣ ׁשִ ְהֶי֖יָן )ַהּנָ "ַוּתִ

ל ֲאִביֶמֶלְך ַעל ַיֲחסֹו ְלִיְצָחק ָאִבינּו? יו ׁשֶ ֲעׂשָ ר ִלְלמֹד ִמּמַ ה:  ָמה ֶאְפׁשָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֽלֹום׃" ׁשָ ֹו ּבְ ְל֥כּו ֵמִאּת֖ "ַוּיֵ

ִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך ַהּבְ

ו ל ֵעשָׂ ְנׁשוָֹתיו שֶׁ
סּוִקים לד-לה ֶרק כו פְּ  פֶּ

יחידה 33

ו ֵעׂשָ ֵאִרי  ת ּבְ ת ֵאילֹן ְיהּוִדית ּבַ ַמת ּבַ ׂשְ ּבָ

ְך: ֽ ית ִעּמָ ה ְבִר֖ ... ְוִנְכְרָת֥ ְך֒ י־ָהָי֣ה ֣ה'׀ ִעּמָ ֽ ָר֣אֹו ָרִאינּו֮ ּכִ

ֶכֽם׃ ֖חּוִני ֵמִאּתְ ּלְ ׁשַ י ַוּתְ ם ֹאִת֔ ֵנאֶת֣ ֙ם ׂשְ ם ֵאָל֑י ְוַאּתֶ אֶת֣ ּוַע ּבָ ַמּד֖

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ִמְצַרִים ָרר ַנַחל ּגְ

ַבע ֵאר ׁשֶ ְבּ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

המשימה בחוברת עוסקת בביטוי "מורת רוח", המציין פעולה. מעשיהן הרעים של הנשים גרמו צער ליצחק ולרבקה )הן 'המרו' 
את רוחם של יצחק ורבקה(. כדאי לשים לב, שלמרות מה שנאמר בתחילת הפרשה: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה 

אוהבת את יעקב" )פרק כ"ה פסוק כ"ח(, הרי שבעניין ההתייחסות לנשותיו של עשיו, היו יצחק ורבקה שווים.
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34. יצחק רוצה לברך את עשו
 פרק כ"ז פסוקים א'-י"ז

א. הקדמה 

בסוף הפרק הקודם, למדנו על הצער הגדול שהיה ליצחק ולרבקה מהתנהגותם של עשיו ונשותיו. למרות זאת, יצחק רצה לברך 
את עשיו בברכה שעניינה הצלחה ושליטה בחקלאות )כלכלה( ובמלכות. יצחק קיווה בכל לבו שעשיו ישוב בתשובה ממעשיו 
הרעים, שהברכה תחזק אותו1, ושהוא ייטיב להשתמש בה לטובת כולם, ואף לטובת יעקב אחיו. רבקה, לעומת זאת, חששה 
מאד מהאפשרות שעשיו יקבל את הברכה וינצל אותה לטובת עצמו בלבד, ואולי אף יפגע באמצעותה ביעקב, שהרי הברכה 
תיתן לו שליטה על אחיו2. נוסף על כך, רבקה זכרה את מה שנאמר לה בשם ה' בהיותה בהריון: "ורב יעבוד צעיר", כלומר, שהבן 

הגדול יהיה עבדו של הבן הקטן, ולא להיפך3.
)כדאי לשים לב שבברכה המדוברת בפרקנו, לא כלולה "ברכת אברהם" וירושת הארץ. את הברכות האלה בירך יצחק את יעקב  

מאוחר יותר כפי שמסופר בסוף הפרשה בפרק כ"ח פסוק ד'.(

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י  ִנ֔ אֶמר ֵאָלי֙ו ּבְ ַוּיֹ֤ ל  ֹד֗ ֣נֹו ַהּגָ ו׀ ּבְ ֣ א ֶאת־ֵעׂשָ ְקָר֞ ַוּיִ ת לא ראה טוב  יָן ֵעיָנ֖יו ֵמְרֹא֑ ְכֶה֥ ק4 ַוּתִ ן ִיְצָח֔ י־ָזֵק֣ ֽ ּכִ א ַוְיִה֙י 
יָך כלי  א־ָנ֣א קח את ֵכֶל֔ ֙ה ׂשָ י ׃ ג ְוַעּתָ י ֥יֹום מֹוִתֽ ְעּתִ א ָיַד֖ י לֹ֥ ְנּתִ ה־ָנ֖א ָזַק֑ אֶמר ִהּנֵ ִֽני ׃ ב ַוּיֹ֕ אֶמר ֵאָל֖יו ִהּנֵ ַוּיֹ֥
ידה ׃  י ֽצ֯ ֖ ה ְו֥צּוָדה ּלִ ֶד֔ ָך ואת הקשת )עם החצים( ְוֵצ֙א ַהּשָׂ ֑ ּתֶ ְלְיָך֖ חרבך )שתולים אותה על החגורה( ְוַקׁשְ  הציד שלך ּתֶ

י בזכות זה אברך אותך  ֖ ַנְפׁשִ ָבֶרְכָך֥  ּתְ ֲע֛בּור  ּבַ ְוֹאֵכָ֑לה  י  ֖ ּלִ יָאה  ְוָהִב֥ י  ָאַהְ֛בּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּכַ ים  ַמְטַעּמִ֜ י  ה־ִל֨ ַוֲעׂשֵ ד 
יא ׃ ִיד ְלָהִבֽ ה ָל֥צּוד ַצ֖ ֶד֔ ֙ו ַהּשָׂ ֶ֤לְך ֵעׂשָ ַוּיֵ ֑נֹו  ו ּבְ ֖ ק ֶאל־ֵעׂשָ ֣ר ִיְצָח֔ ַדּבֵ ַעת ּבְ ה ׁשַֹמ֔ ֶרם ָאֽמּות ׃ ה ְוִרְבָק֣ ֶט֥  ּבְ
׃  ר  ֵלאֹמֽ יָך  ָאִח֖ ו  ֥ ֶאל־ֵעׂשָ ֛ר  ְמַדּבֵ יָך  ֶאת־ָאִב֔ ֙י  ְעּתִ ַמ֨ ׁשָ ֤ה  ִהּנֵ ר  ֵלאֹמ֑ ָנּ֖ה  ּבְ ב  ֶאל־ַיֲעֹק֥ ה  ְמָר֔ ָאֽ ְוִרְבָק֙ה   ו 
ע  ַמ֣ ה ְבִנ֖י ׁשְ ֥ י ׃ ח ְוַעּתָ ים ְוֹאֵכָ֑לה ַוֲאָבֶרְכָכ֛ה ִלְפֵנ֥י י-ה-֖ו-ה ִלְפֵנ֥י מֹוִתֽ ֖ י ַמְטַעּמִ ה־ִל֥ ִיד ַוֲעׂשֵ י ַצ֛ ֥ יָאה ּלִ ז ָהִב֨
ים  ֖ים ֹטִב֑ ָדֵי֥י ִעּזִ ֵנ֛י ּגְ ם ׁשְ ָ֗ י ִמּשׁ ח־ִל֣ אן אל עדר הצאן ְוַקֽ ְך ׃ ט ֶלְך־ָנ֙א ֶאל־ַהּצֹ֔ ֥ה ֹאָתֽ ר ֲאִנ֖י ְמַצּוָ ֥ י ַלֲאׁשֶ ֹקִל֑ ּבְ
ר ְיָבֶרְכָך֖ ִלְפֵנ֥י מֹוֽתֹו  ֥ ֲעֻב֛ר ֲאׁשֶ יָך ְוָאָכ֑ל ּבַ ב ׃ י ְוֵהֵבאָת֥ ְלָאִב֖ ר ָאֵהֽ ֥ ֲאׁשֶ יָך ּכַ ים ְלָאִב֖ ֛ ם ַמְטַעּמִ ה ֹאָת֧ ֱעׂשֶ֨ ְוֶאֽ
ר עם הרבה שערות על  ִע֔ יׁש ׂשָ ו ָאִח֙י ִא֣ ֤ ן הרי ֵעׂשָ ֹו ֵה֣ ה ִאּמ֑ ב ֶאל־ִרְבָק֖ אֶמר ַיֲעֹק֔ )כי יחשוב שאתה עשיו( ׃ יא ַוּיֹ֣

ַע כמי שמבקש  ֑ ְמַתְעּתֵ יִתי ְבֵעיָנ֖יו ּכִ י ְוָהִי֥ ִנ֙י ימשש אותי ָאִב֔ ֵ֨ י ְיֻמּשׁ יׁש ָחָלֽק עם עור חלק ׃ יב אּוַל֤ י ִא֥ גופו ְוָאֹנִכ֖

ִנ֑י אם יקללך - תחול הקללה  ֹו ָעַל֥י ִקְלָלְתָך֖ ּבְ אֶמר לֹו֙ ִאּמ֔ א ְבָרָכֽה ׃ יג ַוּתֹ֤ י ָעַל֛י ְקָלָל֖ה ְולֹ֥ לבלבל אותו ְוֵהֵבאִת֥

ַעׂש ִאּמֹו֙  ֤ ֹו ַוּתַ ֵב֖א ְלִאּמ֑ ח ַוּיָ ּקַ֔ ֶלְך֙ ַוּיִ י את שני גדיי העזים מהצאן ׃ יד ַוּיֵ֨ ח־ִלֽ י ְוֵלְ֥ך ַקֽ ֹקִל֖ ע ּבְ ַמ֥ ְך ׁשְ עלי ולא עליך ַא֛

ת הבגדים המיוחדים של  ֹדל֙ ַהֲחֻמֹד֔ ָנּ֤ה ַהּגָ ו ּבְ י ֵעׂשָ֜ ְגֵד֨ ח ִרְבָקה ֶאת־ּבִ ֣ ּקַ יו ׃ טו ַוּתִ ב ָאִבֽ ר ָאֵה֥ ֖ ֲאׁשֶ ים ּכַ ַמְטַעּמִ֔
ה  יׁשָ ֖ ים שהם שעירים ִהְלּבִ ִעּזִ֔ ָדֵי֣י ָהֽ ת ֹעֹר֙ת ּגְ ן ׃ טז ְוֵא֗ ָטֽ ָנּ֥ה ַהּקָ ב ּבְ ת־ַיֲעֹק֖ ׁ֥ש ֶאֽ ְלּבֵ ִית ַוּתַ ֑ ּבָ ּה ּבַ ֖ ר ִאּתָ ֥ עשיו ֲאׁשֶ

ֶ֖חם  ים ְוֶאת־ַהּלֶ ֛ ְטַעּמִ ן ֶאת־ַהּמַ ֧ ּתֵ ׃ יז ַוּתִ יו ועל האזור החלק שבצווארו  אָרֽ ת ַצּוָ יו של יעקב ְוַע֖ל ֶחְלַק֥ ַעל־ָיָד֑
ָנּֽה ׃  ב ּבְ ַי֖ד ַיֲעֹק֥ ָתה ּבְ ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֲאׁשֶ

ג. מנגינת הכתוב

כל תכונה, כל תפקיד, כל חפץ - יכול האדם לנצל אותו ולהשתמש בו לטובה לעצמו ולכולם, והוא יכול גם להשתמש בו 
לרעה חס ושלום. הדבר תלוי במידות וביראת השמים של האדם. 

1 עיין באור החיים.
2 עיין רמב"ן לפסוק ז': "...אמרה לו אימו, הברכה לפני ה' תהיה ברוח הקודש, ואם יתברך בה עשו אחיך, תתקיים בו ובזרעו 

לעולם ואין לך עמידה לפניו".
3  עיין רשב"ם לפסוק י"ג.

4 על פי רש"י לפסוק ב', יצחק היה בן 123.

ָצִיד
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ו ִיְצָחק רוֶֹצה ְלָבֵרְך ֶאת ֵעשָׂ
סּוִקים א-יז ֶרק כז פְּ פֶּ

יחידה 34

סּוק א( ק..." )ּפָ ן ִיְצָח֔ י־ָזֵק֣ ֽ "ַוְיִה֙י ּכִ

ו(: מּויֹות )ִיְצָחק,    ִרְבָקה,    ַיֲעקֹב,    ֵעׂשָ מֹות ַהּדְ ִלימּו ֶאת ׁשְ ַהׁשְ

ָבר לֹא ָהָיה ָיכֹול,  ר ָזַקן   ְוִלְראֹות ֵהיֵטב ּכְ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

דֹול, נֹו ַהּגָ ב ְלָבֵרְך ֶאת  , ּבְ הּוא ָחׁשַ

ַחְקָלאּות, ן לֹו ַהְצָלָחה ּבַ ה' ִיּתֵ ׁשֶ

ל ַמְלכּות. ה אֹותֹו ְלרֹאׁש ׁשֶ  ְוַיֲעׂשֶ

ם, ֻכּלָ לֹט ּבְ ִביר ְלֶאָחיו ְוִיׁשְ ְהֶיה ּגְ ּיִ ׁשֶ

ְוִיְהיּו ְמבָֹרִכים הּוא ְוַזְרעֹו ְלעֹוָלם.

ָקָרא  ֶאל  ְוָאַמר לֹו: 

ָך, ְתּ ְלְיָך ְוַקְשׁ ֶליָך, ֶתּ ֶדה, ִעם ּכֵ "ֵצא ַהּשָׂ

ים - ַוֲאִני ֲאָבֶרְכָך!" צּוד ַצִיד, ָהֵכן ַמְטַעּמִ

ּה: ִלּבָ ְמָעה זֹאת  , ִהיא ָאְמָרה ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָרָכה,  יָעה ַהּבְ ם" ַמּגִ ְל  "ָהִאיׁש ַהּתָ

ּה ְלָרָעה.  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ָעלּול ְלִהׁשְ , ׁשֶ ְולֹא ְל 

בּוָאה:  ְבֵרי ַהּנְ ם ָזְכָרה  ֶאת ּדִ  ּגַ

"ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר", 

ְזַמן ֶהְריֹוָנּה! ֶאְמרּו ָלּה ּבִ ּנֶ ׁשֶ

ָאְמָרה  ֶאל  ֵלאמֹר:

ים ָדֵיי ִעּזִ "ֵלְך ָנא ֶאל ַהּצֹאן, ָהֵבא ּגְ

ים, ְוָאִכין ְלָאִביָך ֲארּוַחת ַמְטַעּמִ

יׁש ָהֲארּוָחה, ּגִ ֵלְך, ּתַ ה ּתֵ ְוַאּתָ

ָרָכה!" ן ְלָך ֶאת ַהּבְ יֹאַכל ָאִביָך, ְוִיּתֵ

ָקה  יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ
ִיד. ַדְרּכֹו ַלּצַ ו ּבְ ל ֵעׂשָ ׁשֶ

ָקה  יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ
בֹואֹו ִמן ַהּצֹאן. ל ַיֲעקֹב ּבְ ׁשֶ

יׁש ָחָלֽק׃  י ִא֥ ר ְוָאֹנִכ֖ ִע֔ יׁש ׂשָ ו ָאִח֙י ִא֣ ֤ ן ֵעׂשָ ֹו ֵה֣ ה ִאּמ֑ ב ֶאל־ִרְבָק֖ אֶמר ַיֲעֹק֔ "ַוּיֹ֣
סּוִקים יא-יב( א ְבָרָכֽה׃" )ּפְ י ָעַל֛י ְקָלָל֖ה ְולֹ֥ ַע ְוֵהֵבאִת֥ ֑ ְמַתְעּתֵ יִתי ְבֵעיָנ֖יו ּכִ י ְוָהִי֥ ִנ֙י ָאִב֔ ֵ֨ י ְיֻמּשׁ אּוַל֤

ְפִקיִדים. ל ּתַ ל ֲחָפִצים ְוׁשֶ ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ׁשֶ

ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ יַצד ֶאְפׁשָ בּו ּכֵ ִחׁשְ

 ְלטֹוַבת ֲאֵחִרים!

ּיּור. נּו V ְלַיד ַהּצִ ם - ַסּמְ ִאם ִהְצַלְחּתֶ

ל ִיְצָחק ְלטֹוָבה? ִבְרָכתֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ה: ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ׁש ַיֲעקֹב?   ה ָחׁשַ א.   ִמּמָ

ו? ֲעקֹב הּוא ֵעׂשָ ּיַ ְצָחק ַיְחׁשֹב ׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָתה ִרְבָקה ּכְ ָעׂשְ ָבִרים ׁשֶ ֵני ַהּדְ ב.   ָמה ֵהם ׁשְ

 .1    

 .2    

עֹוָלם - ּבָ ְפִקיד אֹו ֵחֶפץ ׁשֶ ָרָכה, ּתַ ל ּבְ ּכָ
ֶהם ְלטֹוַבת ֲאֵחִרים ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ

לֹום ְלָרָעָתם... אֹו ָחס ְוׁשָ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין ישנם חרוזים המסכמים את הסיפור שבפסוקים. התלמידים מתבקשים להשלים את שמות הדמויות.••

בצד שמאל למעלה, יש פעילות הרחבה בעניין היכולת והבחירה של האדם כיצד להשתמש ברכושו ובתפקידיו. ••
ההקשר לענייננו הוא שרבקה הבינה שעשיו עלול להשתמש בברכות שהוא יקבל, לרעה במקום לטובה, והוא 

 עלול להמיט אסון על יעקב, במקום לפעול לטובתו. 
אפשר כמובן להביא דוגמאות גם מחיי הכיתה ובית הספר.

משימות א'-ב' בתחתית העמוד עוסקות בחששו של יעקב ובפתרונות שהציעה רבקה.••

הרחבות והמחשות נוספות:

מדוע שלח יצחק את עשיו להביא ציד כדי לזכות בברכה, ולא בירכו מיד? ••
אומר ספורנו: "רצה במטעמים כדי שיתעסק בכיבוד אב ובזה תחול עליו הברכה". 
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35. יעקב מקבל את הברכה 
 פרק כ"ז פסוקים י"ח-כ"ט

א. הקדמה 

יצחק שהתפלא על המהירות שבה  והביא את המטעמים לאביו כאילו שהוא עשיו. בליבו של  יעקב קיים את מצוות אמו, 
התמלאה בקשתו ועל סגנון הדיבור המכובד, התעורר ספק האם העומד לפניו הוא אכן עשיו. יצחק ניסה לבדוק את הדבר 
בעזרת שאלות ישירות וכן בעזרת חוש המישוש. בסופו של דבר, השתכנע יצחק שהעומד לפניו הוא עשיו. אחרי האכילה, 
נודף מבנו ומבגדיו, והדבר חיזק את הבנתו, שהבן  גן עדן  בשעה שהוא ביקש מבנו לנשקו, הריח יצחק ריח טוב כריחו של 

העומד לפניו אכן ראוי ַלּברכה!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ָאֹנִכ֙י  יו  ב ֶאל־ָאִב֗ ַיֲעֹק֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ י ׃ יט  ִנֽ ּבְ ה  ֖ ַאּתָ י  ִמ֥ י  ּנִ ִהּנֶ֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ י  ָאִב֑ אֶמר  ַוּיֹ֣ יו  ֶאל־ָאִב֖ יעקב  א  ֹב֥ ַוּיָ יח 
׃ ָך  ֽ ַנְפׁשֶ י  ּנִ ָבֲרַכ֥ ּתְ ֲע֖בּור  ּבַ י  יִד֔ ִמּצֵ ְוָאְכָל֙ה  ה  ָב֗ ׁשְ ֽקּום־ָנ֣א  ֵאָל֑י  ְרּתָ  ֖ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּכַ יִתי  ָעׂשִ֕ ָך  ֹכֶר֔ ּבְ ו  ֣  ֵעׂשָ
ה זימן י ִהְקָר֛ ֥ אֶמר ּכִ ִנ֑י שמצאת ציד כל כך מהר ַוּיֹ֕ א ּבְ ְרּתָ ִלְמֹצ֖ ֛ה איך זה ש- ִמַה֥ ֔נֹו ַמה־ּזֶ אֶמר ִיְצָח֙ק ֶאל־ּבְ  כ ַוּיֹ֤

ָך֖ ואמשש  ׁשְ ֥א ַוֲאֻמֽ ה־ּנָ ׁשָ ב ּגְ ל־ַיֲעֹק֔ אֶמר ִיְצָח֙ק ֶאֽ יָך ְלָפָנֽי )ה' עזר לי למצוא ציד( ׃ כא ַוּיֹ֤ י-ה-֥ו-ה ֱא-לֶֹה֖
הּו  ֑ ֵ ַוְיֻמּשׁ יו  ָאִב֖ ק  ֶאל־ִיְצָח֥ ב  ַיֲעֹק֛ ׁ֧ש  ּגַ ַוּיִ ׃ כב  א  ִאם־לֹֽ ו  ֖ ֵעׂשָ י  ִנ֥ ּבְ ֶז֛ה  אתה   האם  ואדע  ה  ֥ ַאּתָ ַהֽ ִנ֑י  ּבְ אותך 

י  יֵד֛ ּכִ יו  ָיָד֗ י־ָה֣יּו  ֽ ּכִ י֔רֹו  ִהּכִ א  ְולֹ֣ ׃ כג  ו - שעירות  ֽ ֵעׂשָ י  ְיֵד֥ ִים  ַד֖ ְוַהּיָ ב  ַיֲעֹק֔ ֣קֹול  סגנון הדיבור1  ל֙  ַהּקֹ אֶמר  ַוּיֹ֗
׃ כד )ובכל זאת, כנראה שהיה עדיין קצת מסופק, ולכן שאל  החליט בלבו לברכו2  ְיָבְרֵכֽהּו  ַוֽ ת  ִעֹר֑ ׂשְ יו  ָאִח֖ ו  ֥ ֵעׂשָ
ַען  י ְלַמ֥ ִנ֔ ּבְ יד  ֣ ְכָל֙ה ִמּצֵ ֙י ְוֹאֽ ּלִ ה  ׁשָ ֤ אֶמר ַהּגִ ַוּיֹ֗ ִני ׃ כה  אֶמר ָאֽ ַוּיֹ֖ ו  ֑ ִנ֣י ֵעׂשָ ּבְ ה ֶז֖ה  ֥ אֶמר )האם( ַאּתָ ַוּיֹ֕ שוב:( 

י  ֖ ָקה־ּלִ ֥א ּוׁשְ ה־ּנָ ׁשָ יו ּגְ ק ָאִב֑ אֶמר ֵאָל֖יו ִיְצָח֣ ּתְ ׃ כו ַוּיֹ֥ ֽׁשְ ִין ַוּיֵ ֵ֧בא ֦לֹו ַי֖ ל ַוּיָ ׁש־לֹו֙ ַוּיֹאַכ֔ ּגֶ י ַוּיַ ֑ ֶרְכָך֖ ַנְפׁשִ ָבֽ ּתְ
ה  ֶד֔ יַח ׂשָ ֵר֣ י ּכְ ִנ֔ יַח ּבְ אֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣ ְיָבֲרֵכ֑הּו ַוּיֹ֗ יו ַוֽ ָגָד֖ יַח ּבְ ַ֛רח ֶאת־ֵר֥ ק־֔לֹו ַוּיָ ַ ּשׁ ׁש֙ ַוּיִ ּגַ י ׃ כז ַוּיִ ִנֽ תן לי נשיקה ּבְ

ִים שפע טל ומטר מהשמים  ַמ֔ ָ ל֙ ַהּשׁ ים ִמּטַ ן־ְלָך֙ ָהֱא-לִֹה֔ ּתֶ ֲר֖כֹו י-ה-ֽו-ה כמו הריח של גן עדן3 ׃ כח ְוִיֽ ר ּבֵ ֥ ֲאׁשֶ
ׁש )מיץ ענבים  ָג֖ן )מיני דגן שמהם עושים לחם( ְוִתיֹרֽ ב הרבה ּדָ ֶרץ ושפע פירות משובחים מהארץ ְוֹר֥ ֖י ָהָא֑ ַמּנֵ ּוִמׁשְ
ים ֱהֵו֤ה ְגִבי֙ר אדון  ים ֯ויׁשתח֤ו ְלָך֙ ְלֻאּמִ֔ שממנו עושים יין(׃ )-זאת ברכה בחקלאות ובכלכלה.( כט ַיַֽעְב֣דּוָך ַעּמִ֗

ְמָבֲרֶכ֖יָך ומי שיברך אותך -  יָך מי שיקלל אותך - יהיה: ָא֔רּור מקולל ּוֽ ָך  ֹאְרֶר֣ ֑ ֵנ֣י ִאּמֶ ּו ְלָך֖ ּבְ ֲחּו֥ ּתַ יָך ְוִיׁשְ ְלַאֶח֔
ֽרּוְך ׃ )- זאת ברכה במלכות ובשלטון.( יהיה: ּבָ

ג. מנגינת הכתוב

הייתה השגחה מיוחדת וסייעתא דשמיא ליעקב לשמור עליו ולעזור לו לקבל את הברכה:
- יצחק השתכנע שהוא עשיו, למרות העובדה שקולו וסגנון דיבורו כמעט 'הסגירו אותו'.

- יצחק לא שם לב שהשערות שעל ידיו הן עורות גדיי עזים.
- ה' הכניס עמו ריח גן עדן )רש"י(.

- יעקב הספיק לקבל את הברכה ולצאת - רגע לפני שעשיו הגיע...4

1 רש"י: “קול יעקב - שמדבר בלשון תחנונים - קום נא - אבל עשו בלשון קנטוריא דיבר - יקום אבי."
2 על פי ‘דעת מקרא’.

3 על פי רש"י על דיבור המתחיל “וירח".
4 רשב"ם לפסוק ל’: “להגיד נסים שנעשו ליעקב, בא הכתוב. שאילו הקדים עשו לבוא רגע אחד קודם, לא נתברך יעקב."

ֲחוּו֤ ּתַ ְוִיׁשְ
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' מהוות מעין "כותרת" לספק שהתעורר בליבו של יצחק בעניין זהותו של העומד לפניו.••

 הפעילות במשימות ג'-ד' עוסקת בניסיונותיו של יצחק לוודא מיהו העומד לפניו, בעזרת שימוש בחושים. ••
הפעילות מאפשרת לחזור עם התלמידים על הסיפור מזווית מעניינת...!

כגון: מה קרה לחוש הראייה? מה היו המסקנות הנגדיות של חוש השמיעה וחוש המישוש? מה הוסיף לעניין 
חוש הריח? האם לחוש הטעם היה גם כן תפקיד בסיפור?

ומעל הכול: כיצד מתגלה הסייעתא דשמייא שלה זכה יעקב, דרך תיאור הבדיקה הקפדנית שעשה יצחק.

 בצד שמאל, יש עיסוק בתוכן הברכה.••
 מוצע ללמוד את הברכה בעל פה. אפשר ליזום מבצע מיוחד לטובת העניין.

הרחבות והמחשות נוספות:

ניתן להרחיב עוד בנושא חמשת החושים )אפשר לרתום לעניין גם את המורה למדעים(. ••

63 62

ָרָכה ל ֶאת ַהבְּ ַיֲעקֹב ְמַקבֵּ
סּוִקים יח-כט ֶרק כז פְּ  פֶּ

יחידה 35

סּוק יח( ִנֽי׃" )ּפָ ה ּבְ ֖ י ַאּתָ י ִמ֥ ּנִ אֶמר ִהּנֶ֔ י ַוּיֹ֣ אֶמר ָאִב֑ יו ַוּיֹ֣ א ֶאל־ָאִב֖ ֹב֥ "ַוּיָ

ה ַאַחת: "  !" ִמּלָ ָנה ֶאל ִיְצָחק ּבְ א.   ַיֲעקֹב ּפָ

ְתגּוָבה? "  ?" ַאל אֹותֹו ִיְצָחק ּבִ ב.   ָמה ׁשָ

ׁש ִיְצָחק?  ּמֵ ּתַ ים לֹא ִהׁשְ ֵאיֶזה ֵמַהחּוׁשִ ד.    ּבְ

    ַמּדּוַע? 

ְתִאים. סּוק ֶאל ַהחּוׁש ַהּמַ ג.   ִמְתחּו ַקו ֵמַהּפָ

ֶהם? יַצד ִיְצָחק ָאִבינּו ֶנֱעַזר ּבָ ָרא ָלנּו ה' - ּכֵ ים ּבָ ה חּוׁשִ ָ ֲחִמּשׁ

ּוׁש ּשׁ חּוׁש ַהּמִ

ִמיָעה ְ חּוׁש ַהּשׁ

ה חּוׁש ָהְרִאּיָ

חּוׁש ָהֵריַח

ַעם חּוׁש ַהטַּ

ב ַהּקֹל֙ ֣קֹול ַיֲעֹק֔

֙י ה ּלִ ׁשָ ֤ ַהּגִ
י ִנ֔ יד ּבְ ֣ ְכָל֙ה ִמּצֵ ְוֹאֽ

ה  ֶד֔ יַח ׂשָ ֵר֣ י ּכְ ִנ֔ יַח ּבְ ֵר֣
ֲר֖כֹו ֽה': ר ּבֵ ֥ ֲאׁשֶ

ו ֽ י ֵעׂשָ ִים ְיֵד֥ ַד֖ ְוַהּיָ

ים ן ְלָך֙ ָהֱא-לִֹק֔ ּתֶ ְוִיֽ
ֶרץ ֖י ָהָא֑ ַמּנֵ ִים ּוִמׁשְ ַמ֔ ָ ל֙ ַהּשׁ ִמּטַ

ׁש׃  ָג֖ן ְוִתיֹרֽ ב ּדָ ְוֹר֥
ים ֲח֤וּו ְלָך֙ ְלֻאּמִ֔ ּתַ ים ְוִיְשׁ ַיַֽעְב֣דּוָך ַעּמִ֗

יָך ֱהֵו֤ה ְגִבי֙ר ְלַאֶח֔
ָך ֑ ֵנ֣י ִאּמֶ ֲח֥וּו ְלָך֖ ּבְ ּתַ ְוִיׁשְ

יָך ָא֔רּור ֹאְרֶר֣
ֽרּוְך׃ ְמָבֲרֶכ֖יָך ּבָ ּוֽ

ֶצַבע ָירֹק. ַחְקָלאּות ּבְ ים ָהעֹוְסקֹות ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ א.  ַסּמְ

ֶצַבע ָצהֹב. ְלטֹון ּבְ ַמְלכּות ּוְבׁשִ ים ָהעֹוְסקֹות ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ב.   ַסּמְ

ל ֶאת ַיֲעקבֹ?  ַקּלֵ ּיְ ג.    ָמה ִיְקֶרה ְלִמי ׁשֶ

ְיָּבֵרְך אֹותֹו?   ד.   ָמה ִיְקֶרה ְלִמי ׁשֶ

 .

ַהִאם ּתּוְכלּו 

ָרָכה  ִלְזּכֹר ֶאת ַהּבְ

ה? ַעל ּפֶ ּבְ

ָרָכה ַהּבְ
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36. עשיו מבקש ברכה
 פרק כ"ז פסוקים ל'-מ'

א. הקדמה 

יעקב הספיק לצאת מלפני אביו, רגע לפני שהגיע עשיו...! ברגע הראשון, כשהתברר ליצחק שהיה זה יעקב שקיבל את הברכה, 
אחזה אותו בהלה, אולם הוא לא חזר בו מהברכה ליעקב. להיפך! הוא הגיב באמרו: "גם ברוך יהיה"!1 יצחק אישר שהברכה 

שיעקב קיבל, אכן ראויה לו ותישאר אצלו!

אחרי תחינותיו של עשיו, אמר לו יצחק, שאמנם הוא יהיה עבד ליעקב, אבל זה יהיה לו לטובה, כי כשישראל ילכו בדרך התורה 
ויתנהגו בעצמם בצורה ראויה, ממילא הם יתייחסו גם אליו כראוי וישפיעו עליו לטובה )כשאדון מתנהג אל עבדו יפה, מטפח 
אותו, מחנך אותו ודואג לו - זה אושר גדול לעבד(. אבל אם ישראל יעזבו את דרך התורה ויחטאו, אז הם ירדו מגדולתם, ועשיו 

יוכל להשתחרר מהשעבוד, ואף להתגבר ולשלוט בהם!  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יו  ָאִב֑ ק  ִיְצָח֣ ֵנ֖י  ּפְ ת  ֵמֵא֥ ב  ַיֲעֹק֔ ָיָצ֙א  א  ָיֹצ֤ ְך  ַא֣ י  ַוְיִה֗ ת־ַיֲעֹק֒ב  ֶאֽ ְך  ְלָבֵר֣ ִיְצָח֮ק  גמר  ֣ה  ּלָ ּכִ ר  ֲאׁשֶ֨ ּכַ י  ַוְיִה֗ ל 
ְוֹיאַכל֙  ָאִב֙י  ם  ָיֻק֤ יו  ְלָאִב֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ יו  ְלָאִב֑ ֵב֖א  ַוּיָ ים  ַמְטַעּמִ֔ ם־הּו֙א  ּגַ ַ֤עׂש  ַוּיַ ׃ לא  יֽדֹו  ִמּצֵ ֖א  ּבָ יו  ָאִח֔ ו  ֣ ְוֵעׂשָ
ו ׃  ֽ ְרָך֖ ֵעׂשָ ְנָך֥ ְבֹכֽ אֶמר ֲאִנ֛י ּבִ ה ַוּיֹ֕ ּתָ יו ִמי־ָא֑ ק ָאִב֖ אֶמר ֛לֹו ִיְצָח֥ ָך ׃ לב ַוּיֹ֥ ֽ י ַנְפׁשֶ ּנִ ָבֲרַכ֥ ֲע֖בּור ּתְ ֔נֹו ּבַ יד ּבְ ֣  ִמּצֵ
ֵבא  ד־ַצִי֩ד ַוּיָ֨ ֽ י־ֵא֡פֹוא מי אם כן2 ֣הּוא ַהּצָ אֶמר ִמֽ ֹדָל֣ה בהלה גדולה ַעד־ְמֹא֒ד ַוּיֹ֡ ק ֲחָרָד֮ה ּגְ ד נבהל ִיְצָח֣ ֱחַר֨ לג ַוּיֶ
אינני מבטל את הברכה שהוא קיבל3׃  ִיְהֶיֽה  ֖רּוְך  ם־ּבָ ָוֲאָבֲרֵכ֑הּו )ואף על פי כן -( ּגַ ֖בֹוא  ֶרם ּתָ ֶט֥ ּבְ ל  ָוֹאַכ֥ל ִמּכֹ֛ י   ִל֜
י ׃  ִני ָאִבֽ ִני ַגם־ָא֖ ֲרֵכ֥ יו ּבָ אֶמר ְלָאִב֔ ד ַוּיֹ֣ ה ַעד־ְמֹא֑ ֹדָל֥ה ּוָמָר֖ ה ּגְ ְצַע֣ק ְצָעָק֔ יו ַוּיִ י ָאִב֔ ְבֵר֣ ֙ו ֶאת־ּדִ ַע ֵעׂשָ ֹמ֤ ׁשְ  לד ּכִ
ִנ֙י  ְעְקֵב֨ ּיַ ב לכן ַוֽ ֜מֹו ַיֲעֹק֗ א ׁשְ אֶמר ֲהִכ֩י האם בגלל ש- ָקָר֨ ָך ׃ לו ַוּיֹ֡ ְרָכֶתֽ ח ּבִ ֖ ּקַ ה ַוּיִ ִמְרָמ֑ יָך ּבְ א ָאִח֖ ֥ אֶמר ּבָ לה ַוּיֹ֕
ָרָכֽה  י ּבְ ֖ ְלּתָ ּלִ ר ֲהלֹא־ָאַצ֥ י ַוּיֹאַמ֕ ְרָכִת֑ ח ּבִ ה ָלַק֣ ֖ ֥ה ַעּתָ ח ְוִהּנֵ י ָלָק֔ ֹכָרִת֣ ִים )?!( ֶאת־ּבְ התחכם אתי4  ֶז֣ה ַפֲעַמ֔

י  ּתִ יו ָנַת֤ ל־ֶאָח֗ יו ָלְך֙ ְוֶאת־ּכָ ֥ ְמּתִ יר אדון ׂשַ ִב֞ ן הרי ּגְ ו ֵה֣ אֶמר ְלֵעׂשָ֗ ק ַוּיֹ֣ ַען ִיְצָח֜ האם לא השארת לי ברכה?! ׃ לז ַוּיַ֨

אֶמר  י ׃ לח ַוּיֹ֨ ִנֽ ה ּבְ ֖ ֱעׂשֶ ה ֶאֽ יו חיזקתי אותו בדגן ותירוש ּוְלָכ֣ה ֵא֔פֹוא אם כן ָמ֥ ֑ ׁש ְסַמְכּתִ ן ְוִתיֹר֖ ים ְוָדָג֥ לֹו֙ ַלֲעָבִד֔
ַ֛ען  ְֽבּךְ ׃ לט ַוּיַ ו ֹק֖לֹו ַוּיֵ ֛ א ֵעׂשָ ֥ ּשָׂ י )!( ַוּיִ ִני ָאִב֑ ִני ַגם־ָא֖ ֲרֵכ֥ י )?!( ּבָ וא־ְלָך֙ ָאִב֔ ת ִהֽ ה ַאַח֤ ְבָרָכ֨ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ ֵעׂשָ֜
ל  ֥ ָך גם לך יהיו פירות משובחים במקום שבו תשב ּוִמּטַ ֶב֔ ֶר֙ץ ִיְהֶי֣ה ֽמֹוׁשָ ֤י ָהָא֨ ַמּנֵ ה ִמׁשְ אֶמר ֵאָל֑יו ִהּנֵ֞ יו ַוּיֹ֣ ק ָאִב֖ ִיְצָח֥
ד  ֲעֹב֑ יָך יעקב ּתַ ה תצליח במלחמותיך ותחיה, ְוֶאת־ָאִח֖ ְחֶי֔ ָך֣ ִתֽ ִים ֵמָעֽל וגם לך יהיה שפע גשם5׃ מ ְוַעל־ַחְרּבְ ַמ֖ ָ ַהּשׁ
לטובה(  עליך  וישפיעו  כראוי  אליך  יתייחסו  הם  ובמצוות,  בתורה  עוסקים  ישראל  כשעם  )כי  ולטובה6  לאושר  לך  יהיה   וזה 

יד לשון צער7. אם וכאשר תהיה בצער גדול מדי מכך שיעקב ישעבד אותך יותר מהראוי )וזה יקרה  ִר֔ ר ּתָ ֣ ֲאׁשֶ אבל - ְוָהָי֙ה ּכַ

ָך אתה תפרוק את שעבודו  אֶרֽ ֹו ֵמַע֥ל ַצּוָ ֥ ֻעּל֖ אם עם ישראל יעזבו את דרך התורה ויחטאו ויפסיקו להתנהג כראוי( ּוָפַרְקּתָ
של יעקב מעליך, ותוכל אף להפוך להיות האדון שלו ולשעבדו!8 ׃ 

1 יצחק כנראה הבין שמשמים סובבו את הדבר, שיעקב יקבל את הברכה ולא עשיו. על פי המדרש )מובא ברש"י לפסוק ל"ו(, 
בשעה שנודע ליצחק שעשיו מכר את הבכורה ליעקב, הוא הבין שהברכה ראויה ליעקב על פי דין!  

2 ספורנו.
3 רש"י: “שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא נטל את הברכות, לכך הסכים וברכו מדעתו."  

4 אונקלוס: “וחכמני". 
5 רמב"ן: “...הנה אוכל לתת לך משמני הארץ ומטל השמים כי לשניכם יספיק..." - אלה דברים שאפשר לתת גם ליעקב וגם לך. 

6 על פי המלבי"ם.
7 רש"י.

8 מלבי"ם: “... אבל בזמן שירפו ידיו מעבודת ה’ אז תהיה אתה המקל והרצועה לרדות ולייסר אותו..."
    יש כאן משל לאדם שמניח עול על צוואר בהמתו כדי לעבוד איתה. כל עוד הוא עובד בה כראוי - טוב לו וטוב לה, 

   אבל אם הוא לא מתנהג כראוי והוא פוגע בה ומצער אותה - סופו שהיא פורקת העול מעל צווארה ופוגעת בו.
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ָרָכה ׁש בְּ ו ְמַבקֵּ ֵעשָׂ
סּוִקים ל-מ ֶרק כז פְּ  פֶּ

יחידה 36

סּוק ל( יֽדֹו׃" )ּפָ ֖א ִמּצֵ יו ּבָ ו ָאִח֔ ֣ ב... ְוֵעׂשָ א ָיָצ֙א ַיֲעֹק֔ ְך ָיֹצ֤ י ַא֣ "...ַוְיִה֗

י ֵּבא ֜לִ ד־ַצִי֩ד ַו֨יָ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָצּֽ ֹדָל֣ה ַעד־ְמֹא֒ד ַו֡יֹּאֶמר ִמֽ ק ֲחָרָד֮ה ְגּ ד ִיְצָח֣ ֱחַר֨ "ַוֶיּ
סּוק לג( ֖רּוְך ִיְהֶיֽה׃" )ּפָ ם־ָבּ ֖בֹוא ָוֲאָבֲרֵכ֑הּו ַגּ ֶרם ּתָ ֶט֥ ֹל ְבּ ָוֹאַכ֥ל ִמּכ֛

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ו? )ַהִקּ יַע ֵעׂשָ א.   ָמַתי ִהּגִ

ל ִיְצָחק. ֲעקֹב ָיָצא ֵמָהאֶֹהל ׁשֶ ּיַ 1. ִלְפֵני ׁשֶ

ֲעקֹב ָיָצא. ּיַ ד ַאֲחֵרי ׁשֶ 2. ִמּיָ

ֲעקֹב ָיָצא. ּיַ ה ְזַמן ַאֲחֵרי ׁשֶ 3. ַהְרּבֵ

א  ! ֵרְך קֶֹדם לֹא ָהָיה  ֶאָלּ הּוא ֵבּ ן ׁשֶ ַהֵבּ ב.    ִיְצָחק ֵהִבין ׁשֶ

רּוְך ִיְהֶיה"?  ם ָבּ ג.    ַעל ִמי ָאַמר ִיְצָחק "ַגּ

ָאַמר ִיְצָחק ַעל ַיֲעקֹב. ָבִרים ׁשֶ ָקה ּוָבּה ַהּדְ יקּו ַמְדּבֵ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

דֹול...?" ָטן ִלְפֵני ַהּגָ י ַהָקּ ַרְכּתִ ּבֵ יִתי ָטעּות ְוָחָטאִתי(, ׁשֶ י )אּוַלי ָעׂשִ א ָעוֹון ֵיׁש ּבִ ּמָ ה ָחַרד )ִנְבַהל( ִיְצָחק? - ָאַמר: "ׁשֶ ָרִׁש"י:  ָלּמָ
ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים!"  ו ְמַצֵעק: "ַוּיַ           ִהְתִחיל ֵעׂשָ

כֹוָרִתי ָלַקח!"  ה ְלָך?" ָאַמר לֹו: "ֶאת ּבְ           ָאַמר לֹו ָאִביו: "ֶמה ָעׂשָ
ָרָכה ֶאְצלֹו(!" ֵאר ַהּבְ ָ רּוְך ִיְהֶיה )ְוִתׁשּ ם ּבָ י - ּגַ ַרְכּתִ כֹור ּבֵ -( ַלּבְ יו )ֲאִני ֵמִבין ׁשֶ           ָאַמר: "...ַעְכׁשָ

י ִני ָאִב֑ ִני ַגם־ָא֖ ֲרֵכ֥ י ָבּ וא־ְלָך֙ ָאִב֔ ת ִהֽ ה ַאַח֤ ְבָר֨כָ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ ׂ "ַו֨יֹּאֶמר ֵע֜שָ
יו ַו֣יֹּאֶמר ֵאָל֑יו... ק ָאִב֖ ן ִיְצָח֥ ֛עַ ׃ ַוַיּ ְבּךְ ו ֹק֖לֹו ַוֵיּֽ א ֵעָשׂ֛ ׂ֥ ּשָ ַוִיּ

סּוִקים לח-מ( ָך׃" )ּפְ אֶרֽ ֹו ֵמַע֥ל ַצָוּ ֥ ֻע֖לּ יד ּוָפַרְקּתָ ִר֔ ר ּתָ ֣ ֲאׁשֶ ֲע֑בֹד ְוָהָי֙ה ַכּ יָך ּתַ ְוֶאת־ָאִח֖

סּוק מ( ָך׃" )ּפָ אֶרֽ ֹו ֵמַע֥ל ַצּוָ ֥ ֻעּל֖ יד ּוָפַרְקּתָ ִר֔ ר ּתָ ֣ ֲאׁשֶ "ְוָהָי֙ה ּכַ

ְתִאיִמים: קֹומֹות ַהּמַ ּמְ ו ַבּ מֹות ַיֲעקֹב ְוֵעָשׂ ֵ ְתבּו ֶאת ַהׁשּ ד.    ִכּ

ו ְבֵרי ִיְצָחק ְלֵעׂשָ ּדִ

ֲע֑בֹד" יָך ּתַ "ְוֶאת־ָאִח֖
ָראּוי: ֶדֶרְך ה' ּוִמְתַנֲהִגים ָכּ ָרֵאל הֹוְלִכים ְבּ ֵני ִיְשׂ ְבּ ׁשֶ ְכּ

. לֹט ְבּ   ִיׁשְ

ָראּוי: ָרֵאל ֶיְחְטאּו ְולֹא ִיְתַנֲהגּו ּכָ ֵני ִיׂשְ ֲאָבל ִאם ּבְ

. לֹט ְבּ   ִיׁשְ

ו - ֵעָשׂ לֹט ְבּ הּוא ִיׁשְ ָרָכה ׁשֶ ל ֶאת ַהְבּ ה: ִאם ַיֲעקֹב ִקֵבּ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
לּות?  ׁש ְוָלַקַחת אֹוָתנּו ַלָגּ ְקּדָ ית ַהּמִ רֹף ֶאת ֵבּ ו ִלְשׂ ֵני ֵעָשׂ ן ִהְצִליחּו ְבּ יַצד ִאם ֵכּ ֵכּ

ג. מנגינת הכתוב

היחס בין יעקב לעשיו דומה לנדנדה:
כשישראל הולכים בדרך התורה ומקיימים את מצוותיה - אז ישראל למעלה ועשיו למטה. 

אבל אם חס ושלום, ישראל חוטאים - אז עשיו עולה למעלה וישראל יורדים, כמו שקרה בתקופת חורבן בית המקדש.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' מאפשרת לשים לב עם התלמידים להשגחה המיוחדת שהשגיח ה' על יעקב, בכך שהוא הספיק ••
להתברך ולצאת מהאוהל לפני שעשיו הגיע!

משימות ב'-ג' נועדו להדגיש ולהבליט שגם כאשר יצחק הבין שהבן שהתברך היה יעקב - הוא לא חזר בו. ••
להיפך! הוא חיזק את העניין באמרו: "גם ברוך יהיה!"

בתחתית העמוד הבאנו ציטוט )חלקי( מתוך דברי רש"י לפסוק ל"ו. מתוך דברי רש"י אנחנו לומדים שרק עכשיו ••
נודע ליצחק על דבר מכירת הבכורה ליעקב, ושגילוי זה חיזק את לבו עוד יותר בכך שהברכה מגיעה ליעקב 
גם על פי דין. ניתן לקרוא את רש"י עם התלמידים ולשאול אותם: איזו דאגה נוספת הטרידה את יצחק? מה 

התחדש לו מתוך דברי עשיו? כיצד הרגיע הדבר את יצחק?

בעמוד השמאלי יש פעילות הבאה להמחיש באופן ציורי את יחסי עם ישראל ועשיו.••
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37. רבקה ויצחק שולחים את יעקב לחרן
      פרק כ"ז פסוק מ"א-סוף הפרשה

א. הקדמה 

מצבו של עשיו גרם לו תסכול רב. הוא מצא את עצמו בלי זכויות הבכורה ובלי הברכות... אך במקום לשאול את עצמו מה 
הביא אותו למצב עגום זה - יחסו המזלזל בבכורה, העובדה שנשא נשים רשעיות, ומעשיו הרעים - הוא הפנה את כל תסכולו 
וכעסו כלפי יעקב אחיו, עד כדי כך שהוא תכנן להרגו. רבקה שהבינה את הסכנה, הציעה ליעקב לברוח לחרן ולהישאר שם 
עד שיירגע כעסו של עשיו. גם יצחק שלח את יעקב לחרן, אולם מסיבה אחרת: כדי למצוא לעצמו אישה ממשפחת לבן ולא 

מבנות כנען, שהיו רשעיות.

בשעה ששלח יצחק את יעקב לחרן, הוא בירך אותו שוב, ונתן לו את 'ברכת אברהם'! ברכה זו כוללת את: ברכת הזרע, ברכת 
הארץ, ואת הקשר המיוחד של הקב"ה עם אברהם, עם יצחק, ועכשיו גם עם יעקב!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֶבל  ֹו ִיְקְרבּו֙ ְיֵמ֙י ֵא֣ ִלּב֗ ו ּבְ אֶמר ֵעׂשָ֜ יו ַוּיֹ֨ ֲר֖כֹו ָאִב֑ ר ּבֵ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָכ֔ ּבְ ב ַעל־ַה֨ ת־ַיֲעֹק֔ ֙ו ֶאֽ ם וישנא ֵעׂשָ ֹט֤ ׂשְ מא ַוּיִ
ל2  ֹד֑ ָנּ֣ה ַהּגָ ו ּבְ ֖ י ֵעׂשָ ְבֵר֥ ה ֶאת־ּדִ ֣ד ְלִרְבָק֔ ּגַ י ׃ מב ַוּיֻ ב ָאִחֽ ַהְרָג֖ה ֶאת־ַיֲעֹק֥ ְוַאֽ י אמתין עד שיצחק אבי ימות1  ָאִב֔
ם ְלָך֖ ְלָהְרֶגָֽך מנחם ומרגיע את  יָך ִמְתַנֵח֥ ו ָאִח֔ ֣ ֙ה ֵעׂשָ יו ִהּנֵ אֶמר ֵאָל֔ ן ַוּתֹ֣ ָט֔ ָנּ֣ה ַהּקָ א ְלַיֲעֹק֙ב ּבְ ְקָר֤ ח ַוּתִ ַל֞ ׁשְ ַוּתִ
ָנה ׃ י ָחָרֽ ן ָאִח֖ ַרח־ְלָך֛ ֶאל־ָלָב֥ י ְו֧קּום ּבְ ֹקִל֑ ע ּבְ ַמ֣ ה ְבִנ֖י ׁשְ ֥  עצמו במחשבה שיום אחד הוא יהרוג אותך׃ מג ְוַעּתָ

יָך עד אשר יירגע כעסו ׃ מה ַעד־ ת ָאִחֽ ּוב ֲחַמ֥ ׁש֖ ר־ּתָ ים שנים אחדות3 ַע֥ד ֲאׁשֶ ים ֲאָחִד֑ ֹו ָיִמ֣ ֥ ִעּמ֖ ְבּתָ מד ְוָיׁשַ
ה  ם )אבל אם לא תלך-( ָלָמ֥ ֑ ָ יָך ִמּשׁ ֣ י ּוְלַקְחּתִ ֖ ַלְחּתִ ֹו ְוׁשָ יָת ּל֔ ֣ ר־ָעׂשִ ת ֲאׁשֶ ַכ֙ח ֵא֣ ָך֗ ְוׁשָ יָך4 ִמּמְ ּוב ַאף־ָאִח֜ ׁש֨
ד אם יקום עליך, ואתה תשכים להורגו, יבואו בניו  ֵניֶכ֖ם ֥יֹום ֶאָחֽ ם־ׁשְ ֛ל אימא שמת לה בן, נקראת 'אם שכולה' ּגַ ּכַ ֶאׁשְ
ת מעשיהן של בנות חת רעים ומאוסים  ֣נֹות ֵח֑ ֵנ֖י ּבְ י ִמּפְ י6 ְבַחּיַ֔ ְצּתִ ק ַק֣ אֶמר ִרְבָק֙ה ֶאל־ִיְצָח֔ וינקמו את מותו5׃ מו ַוּתֹ֤

ים איזו משמעות תהיה לחיי?!׃ ֽ י ַחּיִ ֖ ה ּלִ ּמָ ֶרץ ָל֥ ֣נֹות ָהָא֔ ֙ה ִמּבְ ּלֶ ֵא֨ ת ּכָ ֽנֹות־ֵח֤ ה ִמּבְ ָ֨ ֲעֹקב ִאּשׁ ַח ַי֠ עליי, ְו- ִאם־לֵֹק֣

ָנַֽען ׃ ב ֥קּום ֵלְך֙  ּכְ ֥נֹות  ה ִמּבְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ א־ִתּקַ אֶמר ֔לֹו לֹֽ ַוּיֹ֣ הּו֙  ַוְיַצּוֵ֨ ֶרְך ֹא֑תֹו7  ַוְיָב֣ ב  ל־ַיֲעֹק֖ א ִיְצָח֛ק ֶאֽ ְקָר֥ ַוּיִ א 
-ל  ָך ׃ ג ְוֵא֤ ֽ י ִאּמֶ ן ֲאִח֥ ֥נֹות ָלָב֖ ה ִמּבְ ָ֔ ֙ם ִאּשׁ ָ ָך ְוַקח־ְלָך֤ ִמּשׁ ֑ י ִאּמֶ ל ֲאִב֣ ֥יָתה ְבתּוֵא֖ ם לפדן ארם ּבֵ ָנֽה ֲאָר֔ ֣ ּדֶ ּפַ
ם את הברכות שקיבל  ֣ת ַאְבָרָה֔ ְרּכַ ן־ְלָך֙ ֶאת־ּבִ ּתֶ ים ׃ ד ְוִיֽ ֽ ל ַעּמִ ָך ְוָהִי֖יָת ִלְקַה֥ ֑ ְתָך֔ ְוַיְפְרָך֖ ְוַיְרּבֶ ְך ֹאֽ ֙י ְיָבֵר֣ -ּדַ ׁשַ
יָך ואתה תירש את ארץ  ֶרץ ְמֻגֶר֔ ָך֙ ֶאת־ֶא֣ ּתְ ְך ְלִרׁשְ ֑ אברהם: 'ואעשך לגוי גדול', 'והתברכו בזרעך' וכו'8 ְלָך֖ ּוְלַזְרֲעָך֣ ִאּתָ

תּוֵאל֙  ן־ּבְ ן ּבֶ ם ֶאל־ָלָב֤ ָנֽה ֲאָר֑ ֣ ּדֶ ֶ֖לְך ּפַ ב ַוּיֵ ת־ַיֲעֹק֔ ַל֤ח ִיְצָח֙ק ֶאֽ ׁשְ ם ׃ ה ַוּיִ ים ְלַאְבָרָהֽ ן ֱא-לִֹה֖ ר־ָנַת֥ כנען ֲאׁשֶ

ו ׃  ֽ ב ְוֵעׂשָ ם ַיֲעֹק֖ ה ֵא֥ י ִרְבָק֔ י ֲאִח֣ ֲאַרּמִ֔ ָהֽ

ו  ָבֲר֣כֹו ֹא֔תֹו ַוְיַצ֤ ה ּבְ ֑ ָ ם ִאּשׁ ֖ ָ ַחת־֥לֹו ִמּשׁ ם ָלַקֽ ָנֽה ֲאָר֔ ֣ ּדֶ ֤ח ֹאתֹו֙ ּפַ ּלַ ת־ַיֲעֹק֒ב ְוׁשִ ְך ִיְצָח֮ק ֶאֽ י־ֵבַר֣ ֽ ו ּכִ ְרא ֵעׂשָ֗ ֣ ו ַוּיַ
ם ׃ ָנֽה ֲאָרֽ ֥ ּדֶ ּפַ ֶ֖לְך  ַוּיֵ ֹו  ְוֶאל־ִאּמ֑ יו  ב ֶאל־ָאִב֖ ַיֲעֹק֔ ע  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ ז  ָנַֽען ׃  ּכְ ֥נֹות  ה ִמּבְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ א־ִתּקַ ר לֹֽ  ָעָלי֙ו ֵלאֹמ֔
ת־ָמֲחַל֣ת׀  ח ֶאֽ ֡ ּקַ ָמֵע֑אל ַוּיִ ו ֶאל־ִיׁשְ ֖ ֶ֥לְך ֵעׂשָ יו ׃ ט ַוּיֵ ק ָאִבֽ ֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥ ָנַ֑ען ּבְ ֣נֹות ּכְ י ָר֖עֹות ּבְ ֥ ו ּכִ ְרא ֵעׂשָ֔ ֣ ח ַוּיַ

ה ׃ ֽ ָ יו נוסף על נשותיו הראשונות ֥לֹו ְלִאּשׁ ֖ ם ֲא֧חֹות ְנָב֛יֹות ַעל־ָנׁשָ ן־ַאְבָרָה֜ אל ּבֶ ָמֵע֨ ת־ִיׁשְ ּבַ
1 כדי לא לגרום צער לאביו - רש"י.

2 מי אמר לה? - רש"י: “ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו". אבן עזרא: “ייתכן שגילה סודו לאחד מאוהביו".
3 אבן עזרא.

4 “אף" , ו"חמה" - שניהם לשונות של כעס.
5 על פי רש"י.

6 על פי המסורת, האות ק’ נכתבת בתורה כאות קטנה.
7 הכוונה לברכה הכתובה בהמשך בפסוק ג’ - רד"ק.
8 “ממך יצא אותו הגוי ואותו הזרע המבורך" - רש"י.
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67 66

ִרְבָקה ְוִיְצָחק ׁשוְֹלִחים ֶאת ַיֲעקֹב ְלָחָרן
ה ָרשָׁ סּוק מא-סוֹף ַהפָּ ֶרק כז פָּ פֶּ

יחידה 37

אֶמר  ן ַוּתֹ֣ ָט֔ ָנּ֣ה ַהּקָ א ְלַיֲעֹק֙ב ּבְ ְקָר֤ ח ַוּתִ ַל֞ ׁשְ ל ַוּתִ ֹד֑ ָנּ֣ה ַהּגָ ו ּבְ ֖ י ֵעׂשָ ְבֵר֥ ה ֶאת־ּדִ ֣ד ְלִרְבָק֔ ּגַ "ַוּיֻ
ַרח־ְלָך֛ ּבְ ְו֧קּום  י  ֹקִל֑ ּבְ ע  ַמ֣ ׁשְ ְבִנ֖י  ה  ֥ ְוַעּתָ ְלָהְרֶגָֽך׃  ְלָך֖  ם  ִמְתַנֵח֥ יָך  ָאִח֔ ו  ֣ ֵעׂשָ ֙ה  ִהּנֵ יו   ֵאָל֔

סּוִקים מב-מג( ָנה׃" )ּפְ י ָחָרֽ ן ָאִח֖ ֶאל־ָלָב֥

ָנֽה  ֣ ּדֶ ָנַֽען׃ ֥קּום ֵלְך֙ ּפַ ֥נֹות ּכְ ה ִמּבְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ א־ִתּקַ אֶמר ֔לֹו לֹֽ ב... ַוּיֹ֣ ל־ַיֲעֹק֖ א ִיְצָח֛ק ֶאֽ ְקָר֥ "ַוּיִ
סּוִקים א-ב( ָך׃" )ּפְ ֽ י ִאּמֶ ן ֲאִח֥ ֥נֹות ָלָב֖ ה ִמּבְ ָ֔ ֙ם ִאּשׁ ָ ם... ְוַקח־ְלָך֤ ִמּשׁ ֲאָר֔

ְלָחה ִרְבָקה ֶאת ַיֲעקֹב ְלָחָרן?   ה ׁשָ א.   ָלּמָ

ַלח ִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְלָחָרן?   ם ָמה ׁשָ ב.   ְלׁשֵ

יַע ְלָחָרן. ֵדי ְלַהּגִ ּה ּכְ ֲעקֹב ָצִריְך ָלֶלֶכת ּבָ ּיַ ֶרְך ׁשֶ ה ֶאת ַהּדֶ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ג.   ַסּמְ

ַבע ֵאר ׁשֶ ְבּ

ן ֲאָרם ַדּ ּפַ

ָחָרן

ת ַאְבָרָהם"! ְרּכַ ָרָכה נֹוֶסֶפת - ֶאת "ּבִ ֲעקֹב ָהַלְך ְלָחָרן, ָנַתן לֹו ִיְצָחק ּבְ ּיַ ִלְפֵני ׁשֶ

ת ַאְבָרָהם" ְרּכַ "ּבִ

ְתָך֔  ְך ֹאֽ ֙י ְיָבֵר֣ -ּדַ -ל ׁשַ ְוֵא֤
ים׃ ֽ ל ַעּמִ ָך ְוָהִי֖יָת ִלְקַה֥ ֑ ְוַיְפְרָך֖ ְוַיְרּבֶ

ם  ֣ת ַאְבָרָה֔ ְרּכַ ן־ְלָך֙ ֶאת־ּבִ ּתֶ ְוִיֽ
ְך  ֑ ְלָך֖ ּוְלַזְרֲעָך֣ ִאּתָ

יָך  ֶרץ ְמֻגֶר֔ ָך֙ ֶאת־ֶא֣ ּתְ ְלִרׁשְ
ם׃ ים ְלַאְבָרָהֽ ן ֱא-לִֹה֖ ר־ָנַת֥ ֲאׁשֶ

ֶצַבע ָורֹד. ַרע ּבְ ת ַהּזֶ ִבְרּכַ ים ָהעֹוְסקֹות ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ א.   ַסּמְ

ֵכֶלת. ֶצַבע ּתְ ת ָהָאֶרץ ּבְ ִבְרּכַ ים ָהעֹוְסקֹות ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ב.   ַסּמְ

ְבָרָכה זֹו?  ר ַאְבָרָהם ּבִ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ  ג.   ּכַ

יַמת ְרׁשּות ְמׂשִ
ְצָחק ְמָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹב. ּיִ ה( ׁשֶ ָרׁשָ סּוק יח ַעד סֹוף ַהּפָ ֶרק כז ּפָ סּוִקים )ִמּפֶ ּפְ תּוב ּבַ ָעִמים ּכָ ה ּפְ ּמָ א.   ִסְפרּו ּכַ

ו. ְצָחק ְמָבֵרְך ֶאת ֵעׂשָ ּיִ ה ׁשֶ ְפסּוִקים ֵאּלֶ תּוב ּבִ ָעִמים ּכָ ה ּפְ ּמָ ב.   ִסְפרּו ּכַ

ִדיָקה! וּו ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהּבְ ג.    ַהׁשְ

ג. מנגינת הכתוב

יעקב שהלך בדרכם של אברהם ויצחק, זכה לקבל את "ברכת אברהם", ולהיות ממשיך הדרך. 
ואילו עשיו, שאיבד זאת בגלל מעשיו הרעים, התעקש להמשיך בדרכו הרעה ולנסות לשנות את המציאות בכוח הזרוע.  

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 המשימות בצד ימין מסכמות את שליחת יעקב לחרן:••
 משימה א' - עוסקת בסיבה לכך שרבקה שלחה את יעקב.

 משימה ב' - עוסקת במטרה שלמענה יצחק שלח אותו.
משימה ג' - ממחישה את המרחק של חרן מבאר שבע, שם ישבה המשפחה, ואת הדרך שיעקב צריך ללכת.

 המשימה בצד שמאל עוסקת בתוכן הברכה הנוספת שבירך יצחק את יעקב. ••
כדאי לשים לב עם התלמידים, שברכה זו כוללת דברים שלא הוזכרו כלל בברכה הקודמת )שיועדה מלכתחילה 

לעשיו( : ברכת הזרע, ברכת הארץ, ועוד!

בתחתית העמוד ישנה 'משימת רשות': למנות את מספר הפעמים שנאמר שיצחק בירך את יעקב )מפרק כ"ז, ••
י"ח(, ובמקביל, את מספר הפעמים שיצחק בירך את עשיו. התוצאה המתקבלת מעניינת!

הרחבות והמחשות נוספות:

גם כשעשיו החליט לשאת אישה "ממשפחה טובה", ככתוב בפסוקים ח'-ט', כדי לרצות את אביו, הוא לא ••
התגרש קודם כול מנשותיו הרשעיות... מתברר שגם 'התיקון' ההוא היה רק כלפי חוץ ולא תיקון אמיתי.
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ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים: ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א.   ּבְ

ׁשּובֹות( ה ּתְ ּמָ ׁשּובֹות(, 60, 100, 2 )ּכַ י ּתְ ּתֵ 40 )ׁשְ

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

ֵאר ַמִים, ים,       ּבְ ָער,     ָעֵקב,      ֲעָדׁשִ ֶרת ׂשֵ אֹוִמים,      ַאּדֶ ּתְ

ת ַאְבָרָהם ְרּכַ ים,      ִאיׁש ָחָלק,       ּבִ ִרית,      ַמְטַעּמִ ּבְ

 ג.  ִמי ָאַמר ְלִמי:

ֵרדּו" ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ֵני ֹגִיים ּבְ 1. "ׁשְ

י ָעֵיף ָאֹנִכי" ה, ּכִ 2. "ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ

" ָך ַוֲאָבְרֶכּךָ ָאֶרץ ַהּזֹאת, ְוֶאְהֶיה ִעּמְ 3. "ּגּור ּבָ

ּנּו ְמֹאד" י ָעַצְמּתָ ִמּמֶ נּו, ּכִ 4. "ֵלְך ֵמִעּמָ

ְך" י ָהָיה ה' ִעּמָ 5. "ָראֹו ָרִאינּו ּכִ

י ָצִיד" ֶדה ְוצּוָדה ּלִ ָך, ְוֵצא ַהּשָׂ ּתֶ ְלְיָך ְוַקׁשְ א ָנא ֵכֶליָך, ּתֶ ה ׂשָ 6. "ְוַעּתָ

ָגן ְוִתיֹרׁש" י ָהָאֶרץ ְוֹרב ּדָ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ן ְלָך ָהֱא-לִֹקים ִמּטַ 7.  "ְוִיּתֶ

נֹות ֵחת" ֵני ּבְ י ִמּפְ י ְבַחּיַ 8. "ַקְצּתִ

ת ַאְבָרָהם" ְרּכַ ן ְלָך ֶאת ּבִ 9. "ְוִיּתֶ

ת "ּתֹוְלדֹות"  ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

      

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵצא ַוּיֵ

פתרונות לחידות על פרשת תולדות: 

מספרים בפרשה:

40 - "ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה" )כה, כ(.

     - "ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי..."  )כו, לד(.

60 -  גילו של יצחק בשעה שנולדו עשו ויעקב )כה, כו(.

100 - "ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים" )כו, יב(.

2     -  "שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו" )כה, כג(.
       -  רבקה ביקשה מיעקב להביא לה שני גדיי עיזים )כז, ט(.

       - "הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים" )כז, לו(.

באיזה הקשר מוזכרים:

תאומים -  עשו ויעקב.

אדרת שער - "ויצא הראשון אדמוני, כולו כאדרת שער" )כה, כה(.

עקב -  "ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו" )כה, כו(.

עדשים - נזיד העדשים שיעקב נתן לעשו )כה, לד(.

באר מים -  בארות המים שיצחק חפר )פרק כו, מפסוק טו והלאה(.

ברית - אבימלך ביקש לכרות ברית עם יצחק )כו, כח - לא(.

מטעמים - יצחק ביקש מעשו לצוד ציד ולעשות לו מטעמים )כז, ד(.

               - רבקה עשתה מטעמים ליצחק )כז, יז(.

איש חלק - "הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק" )כז, יא(. 

ברכת אברהם - יצחק ברך את יעקב, שה' ייתן לו את "ברכת-אברהם" )כח, ד(.

מי אמר למי?

ם( )כה, כג(. ה' לרבקה )ישירות או בנבואה דרך ֵשׁ  .1

עשו ליעקב )כה, ל(.  .2

ה' ליצחק )כו, ג(.  .3

אבימלך ליצחק )כו, טז(.  .4

אבימלך ליצחק )כו, כח(.  .5

יצחק לעשו )כז, ג(.  .6

יצחק ליעקב )כז, כח(.  .7

רבקה ליצחק )כז, מו(.  .8

יצחק ליעקב )ד(.  .9
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